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DCIDA Direcția de Cooperare Internațională în Domeniul Apărării  

DECIMP Aplicație informatică din cadrul ANAF 

DGAF Direcția Generală Antifraudă Fiscală 

DGAMC Direcția Generală a Marilor Contribuabili 

DGAPI Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar  

DGRFP Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

DGFC Direcția Generală Financiar-Contabilă  

DGV Direcția Generală a Vămilor 

DIT Direcția Învățământ și Tineret  

DJST Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

DLAF Departamentul pentru Lupta Antifraudă 

DNOR Deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare 

DSP Direcția de Sănătate Publică 

DSVSA Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

ECA Curtea de Conturi Europeană 

ECDL  Permisul european de conducere a computerului – European Computer Driving Licence 

EGR Echipă de gestionare a riscurilor  

EUROSTAT Oficiul European de Statistică  

FAMI Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare 

FC Fondul de Coeziune 

FCRP Fondul de conservare și regenerare a pădurilor  

FEAD Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane  

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

FEDR Fondul  European de Dezvoltare Regională 

FEGA Fondul European de Garantare Agricolă 

FEN  Fonduri europene nerambursabile 

FEPAM Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime  

FESI Fondul European Structural și de Investiții 

FNGCIMM  Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii  

FNUASS Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 

FRB  Fondul de rezervă bugetară 

FRC Fondul Român de Contragarantare 

FSI Fondul pentru Securitate Internă 

FSE Fondul Social European 

FSUE Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 

FTIF Filială teritorială de îmbunătățiri funciare 

HG Hotărârea Guvernului 

IACS Sistemul Integrat de Administrare şi Control din cadrul APIA 

ICR Institutul Cultural Român 

FIDD  Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare 

IGJR Inspectoratul General al Jandarmeriei Române 

IGSU Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

INCD Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

INCE Institutul Național de Cercetări Economice  
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INCDFIN HH Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” 

INEGES Inventarul național al emisiilor de gaze cu efect de seră  

INSHR Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”  

IPA Instrument de Asistență pentru Preaderare 

IRDO Institutul Român pentru Drepturile Omului 

IRRD Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 

ISC Inspectoratul de Stat în Construcții 

ISPRI Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu”  

ISSEE Institutul de Studii Sud-Est Europene  

ITCSMS Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor 

LULUCF Sectorul exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură 

M1SS Serviciul Mini One Stop Shop din cadrul Administrației Fiscale pentru Contribuabili Nerezidenți 

MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

MAE Ministerul Afacerilor Externe 

MAI Ministerul Afacerilor Interne 

MApN Ministerul Apărării Naționale 

MCI Ministerul Cercetării și Inovării  

MCIN Ministerul Culturii și Identității Naționale 

MCSI Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 

MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

ME Ministerul Economiei 

MEN Ministerul Educației Naționale 

MENCS Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

MDRAPFE Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene 

MJ Ministerul Justiției  

MM Ministerul Mediului 

MMACA Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

MMJS Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

MP Ministerul Public 

MpRP Ministerul pentru Românii de Pretutindeni  

MS Ministerul Sănătății 

MT Ministerul Transporturilor 

MT Ministerul Turismului 

MTS Ministerul Tineretului și Sportului 

NSPA NATO Support and Procurement Agency – organul executiv al Organizației NATO                           
de Sprijin și Achiziții 

OC Organism de Certificare 

OCPI Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

OG Ordonanța Guvernului 

OI Organism Intermediar 

OIPSI Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaționale  

OMFP Ordinul ministrului finanțelor publice 

ORC Oficiul Registrului Comerțului 

OSIM Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

OUG Ordonanța de urgență a Guvernului 

PAAP Programul Anual al Achizițiilor Publice 
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PAC Politica Agricolă Comună 

PCP Politica Comună de Pescuit 

PCT România-Bulgaria Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 

PCT România-Serbia Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia 

POC Marea Neagră Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 

PIB Produsul intern brut  

PISA Programme for International Student Assessment – Programul OECD pentru                                   
evaluarea internațională a elevilor

PN FAMI Programul Național „Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare”  

PN FSI Programul Național „Fondul pentru Securitate Internă” 

PO Program Operațional 

POAD Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

POC Programul Operațional Comun 

POC România-Ucraina-
Republica Moldova 

Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 

POP Programul Operațional pentru Pescuit 

POPAM Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

POR Programul Operațional Regional 

POS  Programul Operațional Sectorial 

POS CCE Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 

POS DRU Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 

POS M Programul Operațional Sectorial Mediu 

POS T Programul Operațional Sectorial Transport 

PMB Primăria Municipiului București  

PVCSC Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor 

RA Regie autonomă 

RA AFDJ Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos  

RA APPS Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat 

RAC Raport anual de control 

RADEF Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor „Româniafilm” 

RATEN Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară  

RNMCA Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului  

RNP - ROMSILVA Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 

ROF Regulament de organizare și funcționare 

ROMATSA  Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” 

SA Societate pe acțiuni 

SAI Instituție Supremă de Audit 

SAJ Serviciul de Ambulanță Județean 

SC Societate comercială 

SCDP Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură 

SCIM Sistem de control intern managerial 

SCUB Spitalul Clinic de Urgență București  

SEAP Sistemul Electronic de Achiziții Publice 

SGG Secretariatul General al Guvernului 

SIACF Sistem informatic al administrării creanțelor fiscale 

SMIS Sistemul Unic de Management al Informației 
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SN Societate națională 

SNEEGES Sistemul național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate 
din surse sau din reținerea prin sechestrare a dioxidului de carbon 

SNR Societatea Națională de Radiocomunicații 

SNSPMPDS Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar  

SPCDR Sistemul de Procesare a Cererilor pentru Dezvoltare Rurală 

SRL Societate cu răspundere limitată 

SRR Societatea Română de Radiodifuziune 

SRTV Societatea Română de Televiziune 

SSC Secretariatul de Stat pentru Culte 

SSH Hidroserv SA Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA 

SUUB Spitalul Universitar de Urgență București  

TALIS Teaching and Learning International Survey  
Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare

TVA Taxă pe valoarea adăugată 

UAT Unitate administrativ-teritorială 

UATC Unitate administrativ-teritorială comunală 

UATJ Unitate administrativ-teritorială județeană 

UATM Unitate administrativ-teritorială municipală 

UATMB Unitatea administrativ-teritorială a municipiului București 

UATO Unitate administrativ-teritorială orășenească 

UCAAPI Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern 

UE Uniunea Europeană 

UM Unitate militară 

UMF Universitatea de Medicină și Farmacie 

UMP Unitate de Management a Proiectului 
 



 

15 

Introducere 
 
 

Prezentare Curtea de Conturi urmărește promovarea responsabilității, a corectitudinii și a celor mai bune practici în 
gestionarea performantă a resurselor publice în scopul consolidării managementului financiar în România și 
raportează Parlamentului despre modul în care au fost utilizate resursele publice în exercițiul bugetar expirat. 
Independența Curții de Conturi se manifestă față de autoritățile, instituțiile și organismele pe care le verifică. 

Activitatea de audit desfășurată de Curtea de Conturi se concentrează pe formarea și utilizarea corectă și 
eficace a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, evaluarea modului de implementare a 
controlului intern managerial, consolidarea bunei gestiuni financiare, executarea corespunzătoare a activităților 
administrative, precum și pe informarea autorităților publice și a publicului larg prin întocmirea și furnizarea de 
rapoarte obiective.  

Curtea de Conturi înaintează Parlamentului Raportul public anual și, prin camerele de conturi județene, 
autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, rapoartele anuale referitoare la finanțele publice 
locale. Observațiile Curții de Conturi asupra conturilor de execuție a bugetelor auditate, concluziile rezultate 
din controlul efectuat, recomandările formulate, precum și măsurile dispuse prin deciziile emise trebuie să fie 
punct de reper în materie de execuție a bugetului, contribuind astfel la îmbunătățirea managementului financiar 
și a modului de implementare a bugetului României. 

Recomandările formulate de Curtea de Conturi și măsurile dispuse prin deciziile emise de aceasta pentru 
înlăturarea abaterilor de la prevederile legale și normative în vigoare, a neregulilor și deficiențelor identificate de 
auditorii publici externi trebuie să constituie pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice 
centrale și locale instrumentele prin care să-și îmbunătățească propria activitate de administrare a resurselor 
financiare ale sectorului public, prin care să crească performanța utilizării acestora și să aducă un plus de valoare 
în ceea ce privește managementul financiar și gradul de mulțumire al cetățenilor. 

Într-un context mai larg trebuie subliniată importanța activității de raportare a Curții de Conturi ca parte 
integrantă a bunei guvernanțe,  ce presupune creșterea răspunderii și transparenței în cheltuirea banilor publici, 
activitate care face parte din larga arie conceptuală a finanțelor publice, ce cuprinde atât pregătirea bugetului 
național cu politicile și calculele bugetare, aprobarea și execuția bugetară, trezoreria, managementul datoriei 
publice și fiscalitatea, achizițiile publice, contabilitatea consolidată, raportările financiare, controlul intern etc., cât 
și raportarea către Legislativ a modului în care au fost utilizate resursele publice.  

Curtea de Conturi efectuează trei tipuri de audit public extern, respectiv: 

• Audit financiar – verifică dacă situațiile financiare sunt prezentate, sub toate aspectele semnificative, în 
conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil, dacă oferă o imagine fidelă și corectă, dacă 
sunt complete, reale și conforme cu legile și reglementările în vigoare, furnizându-se o opinie în acest sens;

• Audit al performanței – evaluează independent modul în care o entitate, un program, un proiect, un proces, 
o activitate sau o operațiune funcționează din punct de vedere al economicității, eficienței și eficacității; 

• Audit de conformitate – verifică dacă modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al 
unităților administrativ-teritoriale, precum și dacă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al entității 
verificate sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a 
fost înființată entitatea și dacă acestea respectă principiile legalității, regularității, economicității, eficienței 
și eficacității. 
În structura Curții de Conturi este organizată și funcționează Autoritatea de Audit, organism independent 

din punct de vedere operațional față de Curtea de Conturi și față de celelalte autorități responsabile cu 
gestionarea și implementarea fondurilor europene nerambursabile, fiind singura autoritate națională com-
petentă să efectueze audit public extern, în conformitate cu legislația europeană și națională asupra fondurilor 
europene. 

În Raportul public pe anul 2017 sunt prezentate, într-o manieră sintetică, rezultatele misiunilor de audit public 
extern (financiar, al performanței și de conformitate) efectuate de Curtea de Conturi la entitățile cuprinse în 
programul pe anul 2018, inclusiv rezultatele auditului public extern efectuat de Autoritatea de Audit asupra 
fondurilor europene care vizează exercițiul bugetar 2017. 
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1. Structura Raportului public pe anul 2017 
 

 

Raportul este 
structurat în trei 
capitole, fiecare 
dintre acestea 
prezentând 
observațiile, 
concluziile, 
recomandările și 
măsurile specifice 
fiecărui segment de 
activitate, respectiv: 

 
 

Auditul  
financiar 

Auditul financiar este activitatea Curții de Conturi, prin care aceasta, examinând obiectiv și 
independent situațiile financiare întocmite de entitățile auditate și exprimând o opinie asupra acestora, 
poate contribui la creșterea gradului de încredere al utilizatorilor în situațiile financiare ale entităților 
auditate. 

În Capitolul 1, Secțiunea 1.1. este prezentată o analiză a Contului general anual de execuție a 
bugetului de stat pe anul 2017, iar, pentru a ilustra sfera de cuprindere a fondurilor publice alocate și 
utilizate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat în auditul financiar, la Secțiunea 1.2. este 
prezentat Auditul financiar la autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală. Această 
secțiune este organizată pe entități, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai 
bugetului de stat (autorități, ministere, agenții guvernamentale), în cadrul ei fiind prezentate observațiile 
și recomandările Curții de Conturi atât pentru acestea, cât și pentru entitățile aflate în subordine, sub 
coordonare sau sub autoritatea lor.  

În anul 2018, auditul financiar s-a desfășurat asupra următoarelor conturi anuale de execuție 
bugetară, la entitățile care, potrivit legii, sunt obligate să le întocmească, respectiv: 
 

 

 

 

 

 

 
 

Grafic nr. 1 – Conturi anuale de execuție bugetară auditate 
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 În ultimii ani, în cazul unor instituții și autorități publice care au calitatea de ordonatori principali de credite ai 
bugetului de stat, situațiile financiare au înregistrat, în mod progresiv, o acuratețe îmbunătățită ca urmare a 
măsurilor dispuse prin decizii de Curtea de Conturi și a recomandărilor formulate, disponibilitatea acestor instituții 
și autorități de a le pune în aplicare fiind esențială.  

Acest context a determinat exprimarea unei opinii nemodificate (fără rezerve) și emiterea certificatului de 
conformitate pentru instituțiile și autoritățile publice ale căror situații financiare au fost reale și conforme cu 
legile și reglementările în vigoare, iar patrimoniul public și privat al statului a fost corect gestionat, numărul lor 
fiind în creștere de la un an la altul. Autoritățile și instituțiile care au primit certificat de conformitate sunt 
nominalizate în Secțiunea 1.2., acestea nemaifiind prezentate pe larg în raport. 

Au fost exprimate și opinii cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte (opinie modificată), 
întrucât situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu cadrul general de raportare, prezentând însă 
unele denaturări care, analizate în mod individual și agregat, nu au constituit erori grave, cu impact semnificativ 
asupra situațiilor financiare, o parte dintre ele fiind remediate în timpul misiunii de audit financiar. 

Totuși, la unele dintre instituțiile/autoritățile publice auditate s-au constatat abateri de la cadrul de regle-
mentare legală, nereguli în gestionarea patrimoniului sau nerespectarea principiilor de eficiență, economicitate 
și eficacitate, care au afectat acuratețea datelor din situațiile financiare, astfel încât opinia exprimată a fost 
opinie contrară.  

Ținând seama de aceste considerente, în Raportul public de față sunt prezentate constatările de la acele 
entități pentru care Curtea de Conturi a emis opinie modificată.  

 

Auditul 
performanței 

În cadrul competențelor sale, Curtea de Conturi a programat și desfășurat în anul 2018 misiuni de audit al 
performanței, realizate în domenii privind asistența socială, sănătate, mediu, transporturi, economie, educație, 
cultură, administrație publică.  

 

 În Secțiunea 1.3. a Raportului sunt prezentate sintetic următoarele rapoarte de audit al performanței,
finalizate în anul 2018: 
 Auditul performanței privind monitorizarea calității aerului și gestionarea eficientă a certificatelor de emisii 

de gaze cu efect de seră, alocate României prin Protocolul de la Kyoto – Ministerul Mediului. Acest audit s-a
realizat în cadrul unei cooperări între 15 instituții supreme de audit, iar raportul final „Joint Report on Air 
Quality”, elaborat de Curtea de Audit a Olandei și Oficiul de Audit al Poloniei prezintă acțiunile relevante ale 
guvernelor pentru îmbunătățirea și menținerea calității aerului; 

 Auditul performanței utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru achiziționarea și implementarea/
operaționalizarea studiilor, proiectelor și programelor informatice, achiziționate la nivelul MCSI pentru 
activitățile proprii, și a celor destinate altor instituții, precum și a monitorizării implementării acestora la 
nivelul celorlalte instituții beneficiare și din perspectiva realizării interoperabilității în perioada 2007-2016 –
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale; 

 Auditul performanței privind finanțarea învățământului preuniversitar, în perioada 2014-2016 – Ministerul 
Educației Naționale; 

 Acordarea unor beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei, susținerea copilului și a 
familiei în anul 2017 – Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială;

 Auditul performanței utilizării fondurilor publice de la bugetul local pentru achiziția serviciilor de pază în 
perioada 2010-2016 – la zece ordonatori de credite ai bugetului local de pe raza municipiului București. 
Rapoartele elaborate de Curtea de Conturi pentru aceste cinci teme de audit al performanței au fost transmise 

Parlamentului și altor părți interesate și sunt postate pe site-ul Curții de Conturi, la adresa www.curteadeconturi.ro. 
Auditul                  
de                    
conformitate 

Pe lângă auditul financiar asupra conturilor de execuție bugetară, Curtea de Conturi a realizat și misiuni de audit 
de conformitate (control) la instituții publice, operatori economici din sectorul guvernamental și la alte entități. 

Acțiunile de audit de conformitate (control), programate și desfășurate de Curtea de Conturi în anul 2018, 
la autorități și instituții ale administrației publice centrale, precum și la unități subordonate sau aflate sub 
coordonarea sau sub autoritatea acestora, la operatori economici din sectorul public și la alte entități, sunt 
prezentate în Secțiunea 1.4. și au avut ca teme principale: 
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Domeniul prioritar Tema auditului de conformitate

Administrarea 
veniturilor bugetare 

Respectarea prevederilor legale privind: 
• formarea, evidențierea, urmărirea și încasarea veniturilor Bugetului general consolidat de către Agenția 

Națională de Administrare Fiscală; 
• formarea, evidențierea, urmărirea și încasarea veniturilor bugetelor locale; 
• modul de formare și utilizare a veniturilor proprii obținute din prestări de servicii medicale de către 

unitățile spitalicești din subordinea unităților administrativ-teritoriale.

Efectuarea 
cheltuielilor 

• respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
publice; 

• legalitatea atribuirii unor contracte de prestări de servicii; 
• modul de utilizare a alocațiilor bugetare pentru investiții în unitățile administrativ-teritoriale; 
• verificarea fondurilor alocate din bugetele locale pentru activități nonprofit de interes general (fundații 

și asociații); 
• costurile serviciilor medicale prestate de unitățile sanitare în regim de spitalizare continuă. 

Datoria publică 
guvernamentală 

• legalitatea utilizării și rambursării sumelor contractate direct, subîmprumutate sau ale creditelor 
garantate de stat la entitățile beneficiare.

Datoria publică            
locală 

• legalitatea contractării sau garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile la 
nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Administrarea 
patrimoniului  

Legalitatea administrării patrimoniului public și privat al statului privind: 
• situația patrimoniului, respectarea procedurilor în derularea achizițiilor publice; 
• modul de formare, administrare și utilizare a fondurilor publice în procesul de restituire a proprietăților 

la ANRP; 
• aspecte referitoare la gestionarea elementelor patrimoniale ale entității; 
• administrarea patrimoniului public de către operatorii economici din industria de apărare; 
• reflectarea corectă a patrimoniului în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Legalitatea administrării patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale privind: 
• respectarea condițiilor de înființare și funcționare a parcurilor industriale; 
• asigurarea, direct sau prin contracte încheiate cu terții, unei gestiuni eficiente a patrimoniului public și 

privat al statului; 
• respectarea destinației alocărilor bugetare pentru efectuarea cheltuielilor de capital și legalitatea 

operațiunilor derulate; 
• corectitudinea evidențierii drepturilor și obligațiilor, precum și existența bunurilor materiale care se referă la 

aceste drepturi. 
 

 

Tabel nr. 1 – Teme de audit de conformitate 
 

 

În celelalte cinci secțiuni ale Capitolului 1 sunt prezentate observațiile Curții de Conturi și recomandările formulate pentru 
înlăturarea neregulilor și abaterilor constatate ca urmare a efectuării misiunilor de audit public extern asupra Contului general al 
datoriei publice a statului pe anul 2017, Contului de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, a conturilor de 
execuţie a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2017, a conturilor de execuţie a bugetelor instituţiilor publice autonome pe anul 2017, 
precum și o secțiune de Follow-up, în care este relevat impactul activității Curții de Conturi asupra activității entităților auditate. 
Acțiuni                  
de audit 
desfășurate          
la nivelul 
autorităților 
administrativ-
teritoriale 

Dat fiind faptul că, potrivit prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, rapoartele anuale referitoare la finanțele publice locale au ca destinatari autoritățile 
publice deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, fiind înaintate acestora de către camerele de conturi, 
în Raportul public a fost inclusă o sinteză a acțiunilor de audit desfășurate la nivelul administrației publice 
locale, prezentată în Capitolul 2. 

Unitățile administrativ-teritoriale au un rol important în sistemul administrației publice, care decurge din 
amploarea, complexitatea și natura activităților desfășurate la nivel local în vederea realizării funcțiilor ce le 
revin, motiv pentru care consolidarea credibilității situațiilor financiare constituie un obiectiv important al mana-
gementului financiar public. 

În acest context, acțiunile de audit la nivelul unităților administrativ-teritoriale oferă o imagine a provocărilor 
cu care se confruntă autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește elaborarea și fundamentarea 
proiectului de buget; realizarea veniturilor; angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni 
financiare; organizarea și ținerea la zi a contabilității, prezentarea la termen a situațiilor financiare privind 
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situația patrimoniului aflat în administrare și privind execuția bugetară; întocmirea și prezentarea fidelă a situa-
țiilor financiare în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil acestora; organizarea sistemului de 
monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice; organizarea și 
ținerea la zi a evidenței patrimoniului; organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern 
corespunzător pentru întocmirea și prezentarea corectă și fidelă a situațiilor financiare; monitorizarea perfor-
manțelor financiare și nefinanciare ale entităților aflate sub coordonare. 

Rapoartele privind finanțele publice locale pe anul 2017, întocmite la nivelul fiecărui județ și al municipiului 
București, pentru acțiunile desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale se publică pe pagina oficială a 
Curții de Conturi, cu prezentarea principalelor constatări și concluzii rezultate la nivelul fiecărei unități adminis-
trativ-teritoriale verificate în anul 2018. Rapoartele anuale referitoare la finanțele publice locale sunt înaintate de 
camerele de conturi județene autorităților publice deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

Auditul                  
public                   
extern 
desfășurat            
de Autoritatea 
de Audit 

Autoritatea de Audit, singura autoritate națională competentă să efectueze audit public extern, în conformitate 
cu legislația europeană și națională, asupra fondurilor externe nerambursabile primite de România de la bugetul 
UE, a desfășurat o serie de misiuni de audit public extern, în urma cărora s-au constatat deficiențe, erori și 
nereguli, care sunt prezentate în Capitolul 3 din prezentul raport.  

Perioada de raportare a prezentului raport a fost marcată de importanța procesului de desemnare a 
autorităților naționale responsabile cu gestionarea asistenței financiare nerambursabile pentru Fondurile Euro-
pene Structurale și de Investiții (FESI). Conform Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, aplicabil FESI, Comisia 
Europeană rambursează cheltuieli efectuate de statul membru doar după desemnarea autorităților naționale 
responsabile cu gestionarea programului finanțat din FESI. Orice întârziere în desemnarea autorităților 
responsabile pune Comisia Europeană în imposibilitatea de a rambursa sumele utilizate la nivelul statului 
membru. Conform Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, desemnarea autorităților trebuie să aibă la bază o 
opinie de audit fără rezerve, emisă de către un organism de audit independent. 

În vederea desemnării autorităților, Autoritatea de Audit a derulat 12 acțiuni de audit la nivelul programelor 
FESI. Auditul a evaluat dacă sistemele de management și control configurate pentru gestionarea fondurilor 
răspund integral cerințelor stabilite prin regulamentele europene și dacă sunt pregătite din punct de vedere 
formal să gestioneze asistența financiară alocată prin programul operațional.  

În urma muncii de audit desfășurate în conformitate cu standardele internaționale de audit, Autoritatea de 
Audit a emis pentru toate programele FESI o opinie fără rezerve, conform căreia autoritățile de management 
și autoritatea de certificare desemnate pentru fiecare program în parte satisfac criteriile de desemnare 
referitoare la mediul de control intern, la gestionarea riscurilor, la activitățile de gestiune și control și la 
monitorizare, stabilite prin Anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1303/2013. 

Evaluarea autorităților s-a efectuat pornind de la forma finală a setului de documente transmise de către 
autoritățile naționale responsabile, în care au fost descrise sistemul de management și control specific programului
respectiv, aplicațiile informatice utilizate în gestionarea programului, instrumentele și procedurile de lucru utilizate 
de către autoritățile responsabile, măsurile și controalele instituite pentru efectuarea verificărilor de management. 
În majoritatea cazurilor, opinia Autorității de Audit a inclus un paragraf de evidențiere cu privire la sistemul 
informatic care asigură colectarea, înregistrarea și stocarea în format electronic a datelor referitoare la fiecare 
operațiune, precum și generarea aplicației de plată, sistem la nivelul căruia au fost considerate necesare anumite 
îmbunătățiri cu privire la aspecte precum: elaborarea conturilor anuale, elaborarea raportărilor financiare, 
schimbul electronic de date și cadrul procedural privind securitatea sistemului informatic. 

În anul 2018, Autoritatea de Audit a întocmit 64 de rapoarte de audit, dintre care: 21 au fost aferente perioadei
2007-2013, iar 43 au vizat perioada de programare 2014-2020.
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2. Activitatea de audit în cifre 
2.1. Acțiuni realizate 

 
În anul 2018, Curtea de Conturi a efectuat 1.670 de misiuni 

de audit financiar, 30 de misiuni de audit al performanței în 
domenii considerate prioritare la un număr de 104 entități, 572 
de misiuni de audit de conformitate, care au avut ca obiect 38 de 
teme, și a derulat 643 de acțiuni de documentare.  

Domeniile și temele abordate sunt cele prezentate în rubrica 
„Structura Raportului public pe anul 2017”.  

Din datele prezentate rezultă că misiunile de audit financiar 
sunt predominante ca urmare a angajamentului asumat de Curte 
de a audita anual conturile entităților din aparatul central, ai căror 
conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, și 
peste 30% din conturile entităților care administrează bugetul 
local, ai căror conducători au, de asemenea, calitatea de 
ordonatori principali de credite. 

Cele 643 de acțiuni de documentare au fost efectuate fie în 
scopul obținerii unor informații relevante pentru includerea în 
programul pe anul 2019 a unor noi acțiuni, fie pentru susținerea 
unor acțiuni derulate în anul 2018, acțiuni care au necesitat atât 
resurse umane, cât și fond de timp. 

                                                                                                                                                              Grafic nr. 2 – Activitatea Curții de Conturi pe anul 2018 

  
Totodată, în anul 2018 s-au efectuat 4.742 de acțiuni de 

monitorizare a implementării măsurilor dispuse prin decizii, 83 
de acțiuni de verificare a realității argumentelor invocate de 
conducerile entităților în susținerea solicitărilor de prelungire 
a termenelor stabilite în decizii și 118 acțiuni de verificare a 
modului de implementare a recomandărilor formulate în 
auditul performanței. Numărul mare al acțiunilor de verificare 
a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse a fost 
dat de faptul că încă mai există măsuri neimplementate din 
perioada anterioară, cauzele fiind diverse. Există situații în care 
măsurile au fost contestate în instanță și se află în diverse faze 
de judecată, dar există și situații în care conducătorii entităților 
nu manifestă interes în implementarea lor, chiar și în cazurile în 
care instanțele de judecată au menținut deciziile Curții prin 
respingerea contestațiilor formulate de entitățile auditate. 

   Grafic nr. 3 – Activitatea de monitorizare a Curții de Conturi pe anul 2018 

 
 
 
 
 
 

2.2. Entități verificate 
 

 

Misiunile de audit financiar și acțiunile de control asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare 
ale statului și ale sectorului public pentru exercițiul financiar al anului 2017 s-au efectuat la un număr de 2.522 de entități.  

Trebuie precizat că între numărul de misiuni și numărul de entități auditate există diferențe care se explică prin faptul că la 
unele entități s-au efectuat mai multe tipuri de audit. 

Numărul acțiunilor de audit și categoriile de entități auditate în anul 2018 sunt reprezentate grafic în figura alăturată, din care 
rezultă că verificările s-au desfășurat la 1.562 de ordonatori principali de credite, 66 de ordonatori secundari de credite, 536 de 
ordonatori terțiari de credite, 21 de companii naționale, 24 de societăți naționale, 156 de societăți comerciale, inclusiv cele de 
interes local, 74 de regii autonome, inclusiv cele de interes local, 3 instituții bancare, precum și la 80 de alte entități de tipul 
asociațiilor și fundațiilor ș.a.   
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Grafic nr. 4 – Entități verificate 

 
 

 

 

2.3. Actele întocmite în anul 2018 pentru verificarea exercițiului bugetar 2017 
 

Misiunile de audit efectuate la entitățile din sfera de competență a Curții se finalizează cu întocmirea mai multor tipuri de acte, 
în funcție de misiunea de audit. În anul 2018, pentru verificarea execuției bugetare a anului 2017, actele întocmite ca urmare a 
realizării auditului public extern, în conformitate cu legislația în vigoare, sunt prezentate în figura de mai jos: 

 

 
 

Grafic nr. 5 – Acte întocmite 
 

 
În urma valorificării actelor de audit au fost emise 1.572 de decizii, prin care au fost dispuse 13.437 de măsuri, pe care entitățile 

verificate trebuie să le implementeze fie pentru înlăturarea deficiențelor și neregulilor constatate, fie pentru stabilirea întinderii 
prejudiciilor și recuperarea acestora, fie pentru încasarea veniturilor. 

Împotriva măsurilor dispuse prin decizii, precum și a termenului stabilit pentru implementare, entitățile verificate pot depune 
contestații, care sunt examinate și soluționate prin Încheiere de către Comisiile de soluționare a contestațiilor constituite la nivelul 
structurilor Curții de Conturi, iar în cazul încheierilor emise și respinse de comisii, entitățile verificate pot sesiza instanța de con-
tencios administrativ competentă. În anul 2018 au fost contestate 427 de măsuri, reprezentând 3,2% din totalul măsurilor dispuse 
prin deciziile emise. 

 
 

2.4. Impactul financiar al verificărilor efectuate 
 
Deși activitatea entităților s-a îmbunătățit ca urmare a recomandărilor formulate de auditorii publici externi, totuși misiunile de 

audit financiar și de conformitate efectuate de Curtea de Conturi în anul 2018 au identificat și o serie de cazuri de nerespectare 
a reglementărilor legale, constatându-se abateri care au condus fie la nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea unor venituri 
bugetare, fie la producerea unor prejudicii ori la denaturarea unor date și informații din situațiile financiare. 
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Evaluarea impactului financiar pe tipuri de acțiuni de audit este redată în figura următoare: 
 

 

Explicații u.m. Total 
din care: 

Audit financiar Audit de conformitate

Venituri suplimentare 
milioane lei 931,54 138,93 792,61 

milioane euro* 200,33 29,88 170,45 

Prejudicii 
milioane lei 349,31 296,44 52,87 

milioane euro* 75,12 63,75 11,37 
 

* A fost utilizat cursul mediu de schimb leu/euro pe anul 2018 de 4,65. 
 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză – Prognoza de toamnă, noiembrie 2018 
 

Tabel nr. 3 – Evaluarea impactului financiar pe tipuri de acțiuni de audit 
 
 
 

În cadrul veniturilor suplimentare de 931,54 milioane lei, o pondere importantă, de cca 45%, o reprezintă acele venituri 
administrate de ANAF, care prezintă indicii de risc fiscal și care se vor concretiza în urma inspecțiilor fiscale efectuate de instituția 
specializată. Curtea de Conturi a atras atenția asupra acestor riscuri ce s-au conturat din neconcordanțele existente între diferitele 
declarații fiscale, informative, ale contribuabililor, neconcordanțe care nu întotdeauna au fost considerate ca riscuri de către 
organul fiscal și care conțin indicii privind nedeclararea impozitelor și taxelor cuvenite bugetului de stat. 

 

Explicații u.m. Total 
din care: 

Audit financiar Audit de conformitate

Abateri financiar-contabile 
milioane lei 32.207,43 22.507,57 9.699,86 

milioane euro* 6.926,33 4.840,34 2.085,99 
 

* A fost utilizat cursul mediu de schimb leu/euro pe anul 2018 de 4,65. 
 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză – Prognoza de toamnă, noiembrie 2018 
 

Tabel nr. 4 – Evaluarea impactului financiar al abaterilor financiar-contabile, pe tipuri de acțiuni de audit 
 
 
 

2.5. Frecvența constatărilor Curții de Conturi pe obiective 
 
Cu ocazia verificărilor desfășurate, urmărind obiectivele de audit stabilite, au fost identificate 18.980 de cazuri de abateri, 

nereguli și/sau erori, care sintetic, pe obiective, se prezintă astfel:  
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Grafic nr. 6 – Frecvența constatărilor pe obiective 

 

Obiectivele enunțate mai sus sunt cele urmărite în activitățile de audit și au vizat examinarea responsabilității manageriale în 
fundamentarea proiectului de buget, în utilizarea și administrarea fondurilor publice, în respectarea disciplinei financiar-fiscale, a 
bunei gestiuni economico-financiare, în scopul îmbunătățirii activității entităților auditate, eliminării erorilor, precum și al dezvoltării 
unor sisteme de control și audit intern de înaltă calitate și eficiență. 

Deși se poate afirma că managementul entităților auditate și-a însușit constatările auditorilor publici externi și s-a preocupat de 
înlăturarea abaterilor și remedierea deficiențelor constatate în urma acțiunilor de audit desfășurate în anii anteriori, datele statistice 
de mai sus, referitoare la frecvența lor, scot în evidență faptul că mare parte dintre acestea s-au înregistrat și în anul 2018. 

 
2.5.1. Abateri generatoare de venituri suplimentare 
Acest tip de abateri a fost constatat într-un număr de 3.159 de cazuri, într-o ușoară scădere față de anul 2016, când numărul 

acestora a fost de 3.579 de cazuri. 
Veniturile suplimentare estimate de Curtea de Conturi, repartizate pe bugetele cărora li se cuvin, sunt prezentate în graficul următor: 

 
Venituri suplimentare – pe bugete 

 
 

Grafic nr. 7 – Venituri suplimentare estimate, pe bugete 
 

În totalul veniturilor suplimentare constatate, ponderea cea mai însemnată o deține bugetul de stat (78%), cu venituri potențiale 
rezultate din deficiențele constatate în procesul de administrare a veniturilor de către organele fiscale din cadrul ANAF, care nu au 
investigat neconcordanțele existente în declarațiile fiscale ale contribuabililor, ce conțin indicii privind nedeclararea tuturor 
impozitelor și taxelor cuvenite bugetului de stat, sau care nu au aplicat sau au aplicat parțial măsurile de executare silită și care, 
totodată, nu au respectat termenele prevăzute de lege pentru luarea măsurilor necesare în vederea recuperării creanțelor de la 
contribuabilii cu datorii la Bugetul general consolidat. 
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De asemenea, o altă parte a veniturilor suplimentare provine din nerespectarea dispozițiilor legale de către persoane fizice 
sau juridice, inclusiv de unele entități verificate. Dintre acestea menționăm: 

• nevirarea la bugetul de stat a unor sume prescrise; 

• necalcularea și, pe cale de consecință, neevidențierea și neîncasarea unor penalități contractuale, a accesoriilor aferente 
obligațiilor fiscale; 

• nedeclararea, neurmărirea și neîncasarea impozitului pe veniturile din activități de exploatare a resurselor naturale; 

• nestabilirea corectă a unor venituri provenite din efectuarea unor servicii sau din închirierea bunurilor. 
 

Bugetele unităților administrativ-teritoriale dețin 13% din totalul veniturilor suplimentare constatate și provin, în mare parte, din 
inacțiunea sau acțiunea eronată/întârziată a organelor fiscale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în încasarea veniturilor 
ce li se cuvin. Cele mai semnificative abateri ca impact financiar au fost cele privind: 

• stabilirea, evidențierea și urmărirea încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege, la 
următoarele surse: 
- impozitului pe clădirile deținute de persoanele fizice și juridice; 
- taxa/impozitul pe mijlocul de transport datorată/datorat de către persoanele fizice și juridice; 
- taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor 

de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări; 
- taxa pe clădiri și terenuri concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice,  

nerespectarea prevederilor legale privind operațiunile de concesionare și/sau închiriere de bunuri proprietate publică; 

• neurmărirea respectării clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată, necalcularea penalităților de întârziere 
pentru neachitarea ori achitarea cu întârziere a redevenței/chiriei datorate de concesionari/chiriași; 

• neconstituirea sau nealimentarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, conform prevederilor legale referitoare 
la crearea și gestionarea Fondului IID. 

  

Și bugetele agenților economici cu capital de stat au fost afectate de abaterile și erorile constatate de Curtea de Conturi (2%), 
în principal prin modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor proprii, modul defectuos de alocare și utilizare a 
fondurilor pentru investiții, a subvențiilor sau a altor forme de sprijin financiar, prin nerespectarea prevederilor legale privind 
organizarea și conducerea contabilității veniturilor, dar și prin abateri privind reflectarea operațiunilor financiar-contabile în 
bilanțurile contabile și în conturile anuale de execuție bugetară.  

 

2.5.2. Abateri generatoare de prejudicii 
Cele mai frecvente categorii de abateri și nereguli, care au determinat producerea de prejudicii prin cuantumul estimat al 

acestora, dar și prin perpetuarea lor de la un an la altul, s-au constatat în 3.834 de cazuri, remarcându-se o scădere față de anul 
2016, când numărul acestora a fost de 5.765 de cazuri. 

Prejudiciile constatate de Curtea de Conturi, repartizate pe bugetele care au fost afectate de abaterile de la legalitate, se 
prezintă astfel:  

Prejudicii – pe bugete 

 

Grafic nr. 8 – Prejudicii estimate, pe bugete 
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Cele mai mari prejudicii au fost aduse bugetelor unităților administrativ-teritoriale (52,50% din total), în principal, prin:  

• stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, 
personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate publică; 

• angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare fără respectarea prevederilor legale; 

• efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare sau fără respectarea concordanței cu politicile și 
acordurile salariale, cu principiile responsabilității fiscale, regulile fiscale, cu obiectivele și limitele din strategia fiscal-
bugetară, precum și efectuarea de cheltuieli de personal de la alte titluri de cheltuieli; 

• plăți peste normele, cotele sau baremele legale; 

• efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate; 

• efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație: bunuri, lucrări, servicii nerecepționate în cantitatea 
facturată și plătită; 

• efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele 
normative de înființare; 

• nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractul de achiziție publică, referitoare la cantitatea și calitatea 
bunurilor livrate/lucrărilor executate/serviciilor prestate; 

• cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat. 
 
 

Bugetului de stat, care deține 29,79% din totalul prejudiciilor estimate, i-au fost provocate pierderi, în principal, prin: 

• ineficiența utilizării resurselor umane, materiale, financiare alocate unui program/proiect/activitate sau ineficiența 
sistemului de control intern și a procedurilor urmate pentru realizarea programului/proiectului/activității auditate; 

• angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor fără respectarea prevederilor legale; 

• nerespectarea condițiilor legale de acordare a ajutorului social. 
 
Următorul buget la care s-au constatat prejudicii este cel al agenților economici din sectorul public, cu capital de stat sau al UAT-

urilor (13,66%), prejudicii produse, în principal, prin efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele 
și atribuțiile prevăzute în actele normative de înființare, efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate, supraevaluarea nejustificată a 
unor cheltuieli.  

 

 

 

 

2.5.3. Abateri financiar-contabile, care au afectat acuratețea situațiilor financiare 
Neregulile financiare identificate nu au generat venituri suplimentare și nici nu au determinat producerea de prejudicii în exercițiul 

bugetar verificat, dar, pe termen mediu și lung, dacă nu vor fi eliminate, aceste nereguli ar putea conduce la pierderi de patrimoniu, 
la lipsirea bugetelor publice de unele venituri importante și chiar la comiterea de acte de corupție. 

O parte a acestor abateri influențează în mod direct acuratețea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017, de către 
entitățile auditate.  

Cele mai mari valori pentru abaterile consemnate au reprezentat, în majoritatea cazurilor, evidențierea eronată în contabilitate 
a bunurilor din domeniul public al statului, a prevederilor legale privind organizarea și conducerea contabilității conform cadrului de 
raportare specific instituțiilor publice, aplicarea principiilor contabile, cel mai încălcat fiind cel al contabilității de angajamente, fapt ce 
a condus la denaturarea datelor înscrise în situațiile financiare întocmite la finele anului 2017. De asemenea, cele mai mari valori 
ale abaterilor se referă la menținerea unor sume în soldul contului „Decontări din operațiuni în curs de clarificare” pentru perioade 
mai mari de trei luni.  

Referitor la domeniul administrației publice locale, valorile semnificative au drept cauză neînregistrarea în evidența contabilă a 
entităților a unor terenuri aparținând domeniului public (spații verzi, trotuare, alei, parcări, locuri joacă) și a unor străzi, dar și 
neînregistrarea în contul „Construcții” a contravalorii lucrărilor de reabilitare a străzilor, efectuate din fonduri publice. 
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Abateri financiar-contabile – pe bugete  
 

 

Grafic nr. 9 – Abateri financiar-contabile, pe bugete 

 
În totalul valorilor consemnate în actele întocmite ca fiind abateri financiar-contabile, ponderea cea mai mare (51,83%) o 

deține bugetul de stat, cu valori corespunzătoare unor erori privind: 

• organizarea și conducerea contabilității fără respectarea OMFP nr. 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile 
de aplicare a acestuia (5.047 milioane lei);  

• reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiar-contabile în bilanțurile contabile și conturile anuale de execuție bugetară 
(4.462 milioane lei); 

• modul de aplicare a prevederilor legale privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și a 
reglementărilor privind inventarierea bunurilor (1.721 milioane lei); 

• modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare în cuantumul și la termenele prevăzute de lege 
(775 milioane lei); 

• neînchiderea conturilor contabile și neîntocmirea situațiilor financiare privind execuția bugetară conform Normelor 
metodologice emise de MFP (400 milioane lei); 

• identificarea unor obligații de plată fără a fi raportate în contul de execuție bugetară (397 milioane lei); 

• menținerea în evidența analitică pe plătitor și în evidența contabilă sintetică și analitică a obligațiilor fiscale ale contribuabililor 
radiați (349 milioane lei); 

• înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al statului (312 milioane lei); 

• identificarea unor abateri referitoare la organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului (299 milioane lei); 

• evidențierea necorespunzătoare în contabilitate a instrumentelor specifice datoriei publice (240 milioane lei); 

• nerespectarea procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice (220 milioane lei); 

• nerespectarea clauzelor contractuale în ceea ce privește urmărirea creanțelor, necalcularea penalităților și neurmărirea 
încadrării în termenul de prescripție (181 milioane lei); 

• neclarificarea până la finele anului fiscal a sumelor încasate fără existența titlurilor de creanță (suprasolviri), neluarea 
măsurilor pentru obținerea acestora (175 milioane lei); 

• existența unor neconcordanțe între veniturile înregistrate în contabilitate și cele din evidența fiscală (120 milioane lei); 

• nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și conducerea contabilității veniturilor bugetare (98 milioane lei); 

• identificarea unor abateri privind concordanța datelor înregistrate în evidența tehnico-operativă cu cele din evidența 
financiar-contabilă și cu cele preluate în balanțele de verificare și înscrise în situațiile financiare (83 milioane lei). 
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La bugetele locale, valoarea abaterilor financiar-contabile reprezintă 18,46% din total și provine aproximativ din aceleași categorii 
constatate și la bugetul de stat, cele mai relevante din punct de vedere al dimensiunii financiare fiind următoarele:  

• neînregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor reevaluării elementelor patrimoniale (875 milioane lei); 

• neînregistrarea în evidența contabilă și în cea tehnico-operativă a unor bunuri care constituie domeniul public sau privat 
al UAT (828 milioane lei); 

• neevidențierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiții finalizate, recepționate, date în folosință (630 milioane lei); 

• înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al UAT (442 milioane lei); 

• abaterile referitoare la organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului (224 milioane lei); 

• înregistrările în contabilitate, în conturile sintetice și analitice, nu au fost efectuate pe baza documentelor justificative corect 
întocmite în mod cronologic și sistematic (136 milioane lei);  

• neefectuarea reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege (151 milioane lei); 

• abaterile privind reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiar-contabile în bilanțurile contabile și conturile anuale de 
execuție bugetară (102 milioane lei). 

 

Și situațiile financiare ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii au fost afectate de erori, a căror valoare estimată 
reprezintă 10,48% din totalul valorii abaterilor financiar-contabile, provenind, în principal, din:  

• abaterile privind efectuarea cheltuielilor (1.445 milioane lei); 

• abaterile privind modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat în cuantumul 
și la termenele prevăzute de lege (762 milioane lei); 

• neconcordanțe între evidența contabilă, analitică, și cea sintetică, precum și între datele existente în evidența tehnico-
operativă și cele din contabilitate (256 milioane lei). 

 
Conform legii și regulamentelor proprii Curții de Conturi, când se constată, cu ocazia verificărilor efectuate, nereguli și abateri 

de la legislația-cadru sau de la cea care reglementează funcționarea și atribuțiile entității verificate, auditorii publici externi 
stabilesc valoarea abaterilor constatate, care sunt aduse la cunoștință conducătorilor entităților verificate și care sunt consemnate 
în actele care se întocmesc la finalul acțiunilor de verificare, iar prin deciziile care se emit ulterior se dispun măsuri pentru: 
 suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor legale din domeniul financiar, contabil și fiscal; 
 blocarea fondurilor bugetare sau speciale atunci când se constată utilizarea nelegală sau ineficientă a acestora;  
 înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă sau fiscală controlată.  
În conformitate cu dispozițiile art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

se procedează astfel: 
 în situațiile în care se constată existența unor abateri de la legalitate și regularitate, care au determinat producerea unor 

prejudicii, se comunică conducerii entității publice auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului și 
dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligație a conducerii entității auditate; 

 în situațiile în care în rapoartele de audit se constată existența unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârșite cu 
încălcarea legii penale, se sesizează organele în drept pentru asigurarea valorificării constatării și se informează entitatea 
auditată. 

 
2.6. Opinii de audit 

 
Opinia de audit se exprimă la încheierea misiunilor de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție a bugetelor auditate, 

după ce auditorii publici externi prezintă în rapoartele de audit constatările și concluziile și formulează recomandări cu privire la 
măsurile ce urmează a fi luate de conducerea entităților verificate. 

Din totalul opiniilor exprimate, 9,99% sunt opinii nemodificate, 24,41% sunt opinii cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anu-
mitor aspecte, care nu reprezintă denaturări semnificative, 65,10% sunt opinii contrare, pentru situațiile în care nu au fost înregistrate 
corespunzător veniturile, cheltuielile, activele și pasivele și nu a fost prezentată corespunzător situația financiară la 31 decembrie 
2017 sau operațiunile nu au fost conforme cu cadrul juridic sau reglementările specifice, iar 0,5% reprezintă opiniile cu rezerve, cu 
paragraf de limitare a sferei de aplicare a auditului, și situațiile de imposibilitate a exprimării unei opinii. Acest ultim tip de opinie a 
reprezentat un caz izolat, în care auditul nu s-a putut efectua din varii motive, generate de către entitatea auditată. 
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Curtea de Conturi observă totuși o tendință de creștere față de anii anteriori a procentului opiniilor nemodificate și, îndeosebi, 

a celor cu paragraf de evidențiere a unor aspecte, ceea ce demonstrează că procesul de valorificare a experienței anterioare 
este pe o curbă ascendentă, o parte a erorilor corectându-se chiar în timpul misiunilor de audit. 

 
 
 

 
Grafic nr. 10 – Opinii 

 
 
 
 

2.7. Relația Curții de Conturi cu terțe persoane și cu cetățenii 
 

 

Statistica acțiunilor care au vizat aspecte înscrise în sesizările primite de Curtea de Conturi 
În anul 2018 au fost incluse în Programul de activitate al Curții de Conturi 73 de astfel de acțiuni, majoritatea lor (70) fiind 

programate de camerele de conturi teritoriale. 
Abaterile și deficiențele constatate prin verificările efectuate ca urmare a unor sesizări primite vizează următoarele domenii: 

Calitatea 
gestiunii 
economico-
financiare 

Dintre acestea exemplificăm:  

• nu au fost elaborate proceduri proprii cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului, adaptate specificului 
activității; 

• neefectuarea inventarierii și a evaluării/reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de 
lege, înregistrarea în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară; 

• efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin nerespectarea, în totalitate, a prevederilor legale; 

• neinventarierea obiectivelor în curs, pe stadii de execuție; 

• nerespectarea de către entitatea auditată a principiilor celor 3 E în utilizarea fondurilor publice și în 
administrarea patrimoniului public și privat al statului și al UAT-urilor; 

• efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în 
actele normative de înființare sau în lipsa documentelor justificative; 

• efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare; 

• stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate 
funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care 
ocupă funcții de demnitate publică; 

• nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de carburanți, de materiale de întreținere, 
asigurări auto, parc auto; 

• efectuarea de cheltuieli nelegale/interzise prin acte normative în vigoare; 

• cheltuieli din fonduri publice angajate, ordonanțate și plătite fără prevederi bugetare; 

• nerespectarea regulamentului operațiunilor cu numerar și a termenului decontărilor avansurilor cu numerar;

• efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație (bunuri, lucrări, servicii nerecepționate în 
cantitatea facturată și plătită); 

• cheltuielile cu deplasările interne/externe ale personalului au fost stabilite și plătite eronat; 

• întocmirea eronată a deconturilor pentru justificarea subvențiilor cuvenite; 

• angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare peste limita creditelor bugetare aprobate.

Achiziții 
 publice 

Dintre acestea exemplificăm:  

• efectuarea unor cheltuieli cu bunuri și servicii supradimensionate;                                                                  

• neîntocmirea programului anual al achizițiilor publice sau neactualizarea acestuia;  

• plăți efectuate fără a exista angajament legal încheiat cu beneficiarul plății (entitatea a achitat, fără bază 
legală, lucrări de branșare a populației la rețeaua de apă).



 

29 

Exactitatea           
și realitatea 
datelor 
reflectate              
în situațiile 
financiare 

Dintre acestea exemplificăm:  

• înregistrări în contabilitate care nu au fost efectuate pe baza documentelor justificative corect întocmite în 
mod cronologic și sistematic, în conturile sintetice și analitice; 

• obligații restante, provenind din cheltuieli angajate și plăți  efectuate fără prevederi bugetare; 

• sume restante, provenind din obligații de plată facturate, dar neînregistrate în contabilitate; 

• evidența contabilă nu s-a condus și organizat conform Normelor metodologice, Planului de conturi și 
instrucțiunilor de aplicare a acestuia (inexistența evidenței analitice a conturilor, menținerea unor sume în 
conturi care nu au legătură cu conținutul economic al operațiunii ș.a.).                                                           

Abateri                 
privind     
sistemul de 
control intern 
managerial           
și auditul              
public intern 

Dintre acestea exemplificăm:  

• nu au fost dispuse măsurile necesare pentru organizarea, funcționarea, implementarea și dezvoltarea 
sistemului de control intern managerial;                                                                                                          

• ordonatorul de credite nu a procedat la actualizarea deciziilor privind organizarea și exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile legale, astfel s-a constatat că deciziile privind 
efectuarea controlului financiar preventiv propriu nu conțin anexe din care să rezulte cadrul specific al 
operațiunilor supuse vizei de CFPP și nici liste de verificare a acestor operațiuni;                                          

• exercitarea necorespunzătoare a CFP asupra unor operațiuni care nu respectă condițiile de legalitate și
regularitate și de angajament;                                                                                                                          

• unele standarde de control intern managerial se află în diferite stadii de implementare, acestea nefiind 
implementate în totalitate, sistemul fiind parțial conform;                                                                                 

• nerealizarea în totalitate a planului de audit din lipsă de personal.         

 
                                                                                                                                                                                                                            

2.8. Sesizarea organelor de urmărire penală  
 

În ceea ce privește sesizarea organelor de urmărire penală pentru prejudiciile identificate și consemnate în actele de audit, 
CCR a formulat 34 de sesizări la propunerea departamentelor și camerelor de conturi, respectiv 15 sesizări în baza art. 64 
(pentru nedispunerea și neurmărirea măsurilor dispuse) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și 19 sesizări formulate în temeiul art. 33 alin. (4) (pentru existența unor indicii de săvârșire a unor fapte de natură 
penală) din Legea nr. 94/1992.  

În anul 2018 au fost comunicate 133 de soluții ca urmare a sesizărilor formulate în perioada anterioară, respectiv 2010-2018, 
emise de organele de urmărire penală și pronunțate de instanțele penale. Dintre acestea, 127 au fost soluții de clasare, iar în 
șase situații au fost formulate rechizitorii (două cazuri), pronunțate hotărâri de condamnare a inculpaților (două cazuri), emis un 
acord de recunoaștere a vinovăției, iar într-un caz s-au aplicat amenzi administrative. 

În temeiul art. 33 alin. (4) din Legea nr. 94/1992 au fost formulate sesizări către organele de urmărire penală pentru 
următoarele fapte: nedepunerea numerarului încasat din impozite și taxe locale la casieria unității administrativ-teritoriale, 
încasarea de venituri fără ca acestea să fie înregistrate și fără a fi depusă contravaloarea chitanțelor emise conform Registrului 
de casă, decontarea cheltuielilor materiale fără a avea la bază documente care să confirme că bunurile au fost recepționate și 
înregistrate în contabilitate, decontări prin Registrul de casă ale unor cheltuieli fictive, plata unor lucrări neexecutate.  

 Dintre cele 34 de sesizări formulate în cursul anului 2018, o singură cauză a fost soluționată primind soluție de clasare, 
restul de 33 de cauze fiind în curs de cercetare la organele judiciare. 

 În anul 2018, Autoritatea de Audit a sesizat Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF în vederea continuării 
investigațiilor pentru un număr de trei cazuri, în care au fost detectate indicii de fraudă, după cum urmează: 
 la un proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare au fost constatate suspiciuni de fraudă privind 

neîndeplinirea unui criteriu de calificare pentru ofertantul declarat câștigător al unui contract de asistență juridică; 
 în cadrul unui proiect de cercetare finanțat prin Programului Operațional Competitivitate s-au identificat indicii de fraudă 

privind manipularea intenționată a declarațiilor financiare; 
 la un proiect privind înființarea unei ferme de subzistență, finanțat prin FEADR, s-au constatat indicii privind utilizarea de 

documente justificative false. 
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3. Impactul implementării măsurilor dispuse prin deciziile Curții de Conturi 
 
Recomandările formulate de Curtea de Conturi, transpuse prin decizii/scrisori de recomandare, concomitent cu disponibilitatea 

entităților auditate pentru înlăturarea abaterilor constatate și de a corecta erorile identificate în activitatea desfășurată, au condus 
la obținerea unor rezultate economico-financiare superioare, la o reducere a cheltuielilor, dar și la o creștere a economicității, 
eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului. 

Sinteza impactului implementării măsurilor asupra activității entităților auditate, rezultat din concluziile înscrise în rapoartele 
de follow-up întocmite în anul 2018, prezentată în Secțiunea 9 a Capitolului 1, a fost structurată în funcție de principalele 
obiective urmărite în activitatea de audit public extern și relevă o serie de aspecte pozitive, cu impact asupra întregii activități 
a entităților auditate, de la fundamentarea realistă a proiectului de buget anual, efectuarea corectă a cheltuielilor pe parcursul 
execuției bugetare, înregistrarea tuturor operațiunilor în evidențele contabile și fiscale, administrarea patrimoniului în condiții 
legale, până la creșterea calității gestiunii economico-financiare și chiar până la amendarea cadrului legal și de reglementare care 
guvernează activitatea entităților auditate.  

Astfel, prin recomandările formulate de Curtea de Conturi au fost aduse îmbunătățiri semnificative privind activitatea de 
elaborare și fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli, au fost stabilite prevederi clare și detaliate referitoare la estimarea 
veniturilor corelate cu obiectivele entității și cu posibilitățile de încasare a acestora la nivelul previzionat.  

În ceea ce privește exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare s-a remarcat o tendință de îmbunătățire a 
evidențelor financiar-contabile și fiscale, prin aplicarea adecvată a principiilor și tratamentelor contabile, ceea ce asigură premisele 
necesare respectării prevederilor legale referitoare la reflectarea operațiunilor financiar-contabile în situațiile financiare încheiate, 
precum și a celor referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare. 

Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern, care, de cele mai multe ori, arată legătura 
de cauzalitate dintre calitatea și funcționalitatea acestuia și deficiențele constatate de Curtea de Conturi, au cunoscut o îmbunătățire 
semnificativă de la an la an, chiar dacă într-un ritm mai lent. Prin implementarea măsurilor dispuse, unele entități au realizat o 
consolidare a controlului intern managerial, o îmbunătățire a cadrului procedural intern prin identificarea activităților procedurabile, 
concomitent cu elaborarea și/sau revizuirea procedurilor de sistem și operaționale pentru activitățile derulate. De asemenea, au fost 
elaborate monografii standardizate pornind de la întocmirea documentelor justificative până la finalizarea și prezentarea situațiilor 
financiare. La nivelul instituțiilor auditate au fost identificate domenii de activitate, în care pot exista funcții sensibile, precum și funcții 
dintre cele considerate ca fiind în mod special expuse la fenomene de corupție. O altă îmbunătățire la nivelul entităților auditate a 
vizat activitatea de control financiar preventiv, asigurându-se o organizare adecvată privind asigurarea legalității și regularității utilizării 
fondurilor publice. Inclusiv activitatea de audit public intern a cunoscut o mai bună planificare a misiunilor de audit intern prin 
cuprinderea periodică, cel puțin o dată la trei ani, a activităților obligatorii de auditat, dar și prin includerea în sfera de audit, prin 
analize de risc, a activităților auditabile. Desigur, această îmbunătățire nu poate fi generalizată, însă premisele există. 

Referitor la modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare în cuantumul și la termenele prevăzute de 
lege, precum și la identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora, trebuie menționat că misiunile de audit efectuate 
de Curtea de Conturi au avut un impact pozitiv prin creșterea gradului de încasare a acestora, dar și prin conștientizarea faptului că 
nu este de ajuns să stabilești și să evidențiezi veniturile, trebuie să și monitorizezi încasarea lor în termenul legal de prescripție. 

În ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare, implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a condus 
la o creștere a responsabilității în utilizarea fondurilor publice prin orientarea spre obținerea unor rezultate economico-financiare 
superioare, prin reducerea cheltuielilor, creșterea economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice și/sau în 
administrarea patrimoniului. 

Un impact financiar semnificativ este cel dat de implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, care obligă conducerea 
entității verificate să stabilească întinderea prejudiciilor estimate de auditorii publici externi, să le recupereze și să le vireze 
bugetelor cărora li se cuvin, creând, astfel, premise pentru creșterea calității managementului financiar prin limitarea și eliminarea 
în viitor a neregulilor/abaterilor de la legalitate și regularitate constatate. 

Dar, potrivit legii și regulamentului propriu, entitățile verificate pot contesta unele măsuri dispuse de Curtea de Conturi, iar 
procedura contestării și soluționării în instanță este, de cele mai multe ori, de lungă durată. 

Obținerea unor astfel de rezultate în viitor depinde de măsura în care managementul practicat la nivelul fiecărei entități publice 
se va orienta spre respectarea reglementărilor legale ce definesc atribuțiile specifice în domeniul fundamentării, elaborării, apro-
bării și executării bugetului, al gestionării patrimoniului public și privat al acestora și spre principiile de economicitate, eficiență și 
eficacitate în privința valorificării resurselor materiale, umane, financiare și informaționale de care dispun. 

Întrucât implementarea măsurilor dispuse prin decizii depinde de termenele stabilite de Curtea de Conturi, termene care în unele 
cazuri sunt prelungite, fie de comun acord, din motive obiective, fie prin procedura de soluționare a instanțelor, decalajul dintre 
momentul emiterii deciziei și verificarea implementării măsurilor se poate întinde pe mai mulți ani, îndeosebi atunci când măsurile se 
referă la recuperarea unor prejudicii. 
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Măsuri implementate 

 

 

 

Grafic nr. 11 – Măsuri implementate 
 

Continuă să existe și cazuri în care gradul de conformare a conducătorilor entităților auditate pentru implementarea măsurilor 
din deciziile emise sau pentru implementarea recomandărilor formulate este redus, aceștia fiind interesați într-o mică măsură de 
remedierea deficiențelor constatate, aspect rezultat tocmai din atitudinea reprezentanților entităților de a contesta parțial sau 
integral deciziile, chiar dacă în procesul de conciliere aceștia au fost de acord cu constatările reținute. 

O altă îmbunătățire majoră a activității entităților auditate a fost determinată de identificarea și corectarea unor imperfecțiuni 
legislative de către Curtea de Conturi și pentru a căror eliminare/soluționare au fost formulate recomandări conducând la 
adoptarea unor acte normative sau administrative, precum și la modificarea și/sau completarea celor existente. 

Din această perspectivă, rolul acțiunilor de audit efectuate de structurile Curții de Conturi, dar și obiectivele entităților publice 
trebuie să se interfereze și să conveargă spre același interes comun, care vizează consolidarea calității finanțelor publice în România.  

 
4. Evaluarea sistemului de control intern managerial (SCIM) 

 
Ca parte a activității specifice, Curtea de Conturi verifică modul de funcționare a sistemului de control intern managerial al 

entităților auditate, luând în considerare proiectarea sistemului conform prevederilor legale, pentru a putea preveni, detecta și 
corecta erorile/abaterile semnificative, precum și funcționarea eficientă a mecanismelor pe toată perioada verificată, în vederea 
evaluării măsurii în care auditorii publici externi se pot baza pe aceste sisteme. 

Restructurată din anul 2015, prin Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prin OSGG nr. 
400/2015 pentru aprobarea Codului intern managerial al entităților publice, activitatea în domeniul sistemului de control intern 
managerial a ajuns, în anul 2018, să fie mai bine pusă în practică, mai organizată și să prezinte un nivel mai ridicat de conformitate 
și ca urmare a aplicării recomandărilor formulate de Curtea de Conturi în cadrul misiunilor efectuate. 

Și din partea Direcției Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale din cadrul Secretariatului General al Guvernului, 
responsabilă cu elaborarea și implementarea politicii în domeniul sistemului de control intern managerial, precum și cu îndrumarea 
metodologică, coordonarea și supravegherea implementării sistemului de control intern managerial în cadrul entităților publice a fost 
vizibilă activitatea în domeniu și interesul pentru colaborarea cu instituțiile publice pentru a înțelege dificultățile cu care acestea se 
confruntă în implementarea SCIM. În acest sens, s-a procedat la revizuirea cadrului legislativ în domeniul controlului intern managerial 
și a fost emis un nou ordin OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codul controlului intern managerial al entităților publice. 

În cadrul misiunilor de audit/control efectuate, auditorii publici externi au acordat o atenție deosebită evaluării sistemului de 
control intern managerial urmărind, în principal, conformitatea cu legislația în vigoare, fiabilitatea informațiilor financiare, efica-
citatea operațiunilor, utilizarea eficientă a resurselor, prevenirea și controlul riscurilor care ar putea afecta atingerea obiectivelor 
entității, eficacitatea operațiunilor entității etc. 

În anul 2018 au fost constatate 1.432 de abateri de la prevederile legale, reprezentate grafic mai jos și structurate pe categorii: 
control intern managerial, audit intern, control financiar preventiv și control financiar de gestiune. 
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Grafic nr. 12 – Abateri constatate în anul 2018 

 

Numărul abaterilor prezentate este aferent atât entităților de la nivel central, cât și celor de la nivel local.  

Analizând activitatea instituțiilor publice centrale privind implementarea și dezvoltarea controlul intern se constată 
constituirea Comisiei de monitorizare atât la nivelul entităților publice centrale, cât și la cele aflate în subordonare sau sub 
coordonare, precum și actualizarea componenței acesteia. Deși, în cele mai multe cazuri, activitatea Comisiei de monitorizare 
este vizibilă, mai ales în acele instituții unde și managementul are o orientare clară spre performanța managerială, etică și 
integritate, mai sunt și cazuri când această comisie este constituită doar pe hârtie, fără să desfășoare o activitate specifică. 

În activitatea de stabilire a obiectivelor, de inventariere a activităților procedurale, de elaborare și actualizare procedurilor, de 
atașare a indicatorilor de performanță obiectivelor specifice se constată că s-au înregistrat progrese ca urmare a eforturilor 
instituțiilor de a implementa standardele de control intern managerial. 

Implementarea standardelor se face într-un ritm mai lent în ceea ce privește Standardul 8 – Managementul riscului (ca urmare a 
domeniului mai dificil de accesat) și Standardul 16 – Auditul intern (ca urmare a neorganizării sau nefuncționării funcției de audit intern).  

Procesul de identificare, evaluare, gestionare (inclusiv tratare) a riscurilor și de elaborare a unui plan de măsuri, precum și de 
monitorizare și stabilire a responsabilităților este unul complex, ce presupune eforturi și resurse din partea entităților, precum și 
implicarea activă a managementului. În acest sens se constată că nu toate entitățile au în vedere cursuri de pregătire profesională 
în domeniul managementului riscurilor, nu gestionează riscurile în baza unei proceduri specifice, nu responsabilizează personalul 
prin înscrierea în fișele de post a atribuțiilor privind managementul riscului, nu este completat/actualizat Registrul riscurilor, ceea 
ce arată că rolul și importanța procesului de gestionare a riscurilor nu sunt încă pe deplin conștientizate și înțelese. 

Astfel, printre deficiențele mai des întâlnite, pe lângă cele prezentate mai sus, mai menționăm: 

 insuficienta dezvoltare a unui sistem de monitorizare pe verticală a modului de implementare și funcționare a 
sistemelor de control intern managerial la entitățile aflate în subordine; 

 nu sunt organizate periodic schimburi de experiență în domeniul eticii și/sau întâlniri cu personalul având ca scop 
soluționarea unor dileme etice, personalul nu este încurajat să comunice propriile preocupări în materie de etică, nu 
este elaborată o procedură pentru gestionarea în mod corespunzător a situațiilor de conflict de interese; 

 nu sunt dezvoltate controale adecvate de supraveghere și supervizare a operațiunilor în scopul realizării acestora în 
mod eficace; 

 nu este finalizat procesul de elaborare a procedurilor documentate sau acestea nu sunt actualizate la timp; 
 nu este, întotdeauna, asigurată separarea funcțiilor de inițiere, realizare, verificare, avizare și aprobare a 

operațiunilor; 
 nu sunt actualizate operativ diverse documente (ROF, fișe de post);  
 erori în ceea ce privește activitatea de control financiar preventiv (acordarea vizei de CFPP fără respectarea 

cerințelor legale, aprobarea de către ordonatorul de credite a unor operațiuni fără viza de CFPP, exercitarea vizei de 
către persoane care nu îndeplinesc prevederile legale etc.); 

 nu se elaborează Lista funcțiilor sensibile și a salariaților care ocupă funcții sensibile, nu se completează Fișele de 
analiză a riscurilor pe funcțiile sensibile, nu se întocmește un Plan pentru managementul funcțiilor sensibile. 

Este necesară înțelegerea controlului intern managerial ca fiind activitatea care influențează resursele, sistemele, procesele, 
cultura, structura și sarcinile fiecărei instituții publice și că trebuie să existe o coerență între Regulamentul de organizare și 
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funcționare, procedurile elaborate și sarcinile evidențiate în fișele de post, astfel încât obiectivele generale de la nivelul 
organizației să se transpună în obiective la nivel individual. Este, de asemenea, un proces continuu, dinamic, care presupune 
monitorizarea respectării normelor de conduită, identificarea nevoilor de perfecționare profesională, managementul riscurilor, 
monitorizarea performanțelor, actualizarea procedurilor și, nu în ultimul rând, autoevaluarea anuală a gradului de implementare 
a standardelor de control intern managerial. 

În ceea ce privește entitățile publice de la nivel local, gradul de implementare a sistemului de control intern managerial este 
mai scăzut, printre cauze se pot enumera numărul redus de personal și pregătirea profesională insuficientă, fără cursuri de 
pregătire profesională, dar și voința redusă a ordonatorilor principali de credite de a dispune măsurile necesare pentru 
implementarea și dezvoltarea sistemului propriu de control intern managerial, adaptat particularităților de organizare și 
funcționare. Facem legătura de cauzalitate cu numărul mare de opinii contrare exprimate în urma auditării conturilor de execuție 
ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale pe anul 2017 (950 de opinii contrare dintr-un total de 1.238 de opinii exprimate), 
care arată consecințele grave ale neorganizării și nefuncționării corespunzătoare a acestui sistem. 

Din dorința de conformare se practică externalizarea serviciilor de elaborare a controlului intern managerial, în special a celor 
de elaborare a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, care însă nu sunt adaptate naturii entității, nu reprezintă un 
instrument de lucru util și nu justifică cheltuirea fondurilor publice în acest scop. 

De la entități care nu au deloc organizat un sistem de control intern managerial, până la cele care depun eforturi, cu mijloacele 
pe care le au, să se conformeze și să proiecteze un astfel de sistem, deficiențele sunt numeroase și vizează întreaga paletă a 
procesului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial, astfel: 

- deficiențe legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, integritate; 
- neimplementarea managementului riscului, neidentificarea riscurilor și necompletarea/neactualizarea Registrului riscurilor; 
- nu sunt elaborate toate procedurile aferente activităților procedurabile identificate; 
- nu este întocmit/actualizat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și nici nu se urmărește gradul 

de îndeplinire a acestuia; 
- nu se asigură perfecționarea profesională a personalului prin identificarea nevoilor de pregătire și prin întocmirea și 

punerea în aplicare a Programului de pregătire profesională; 
- neasigurarea continuității derulării proceselor și activităților, separării atribuțiilor, a procesului de supraveghere;  
- deficiențe în crearea unui sistem informațional adecvat și a unui sistem de rapoarte privind execuția planului de 

management, a bugetului, a utilizării resurselor, precum și a gestionării documentelor; 
- neefectuarea autoevaluării anuale asupra modului de implementarea a standardelor de control intern managerial pe 

fiecare compartiment și neîntocmirea de către ordonatorul principal de credite a Raportului anual asupra sistemului de 
control intern managerial. 

De asemenea, entitățile sunt deficitare și în modul de organizare și implementare a controlului financiar preventiv propriu, 
acesta fiind, în cele mai multe cazuri, executat formal, fără utilizarea unor proceduri documentate, acordându-se vize pe proiecte 
de operațiuni care nu respectă cerințele de legalitate, realitate și regularitate, acordarea vizei de control financiar preventiv propriu 
făcându-se, uneori, de către persoane ce au și atribuții privind aprobarea plății, fapt ce încalcă principiului separării atribuțiilor. 

Nici activitatea de audit intern nu este suficient organizată la nivelul entităților. Deși unele unități administrativ-teritoriale comunale 
au încheiat Acorduri de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern cu filiale județene ale Asociației 
Comunelor din România, ca structură asociativă ce își asumă responsabilitatea coordonării activității de audit public intern, în urma 
verificărilor efectuate de Curtea de Conturi s-a constatat că sunt cazuri în care nu se desfășoară nicio misiune de audit pe parcursul 
unuia sau a mai multor ani, nu sunt auditate activități și operațiuni patrimoniale cu un grad ridicat de risc, astfel că rezultatele acestei 
forme de exercitare a funcției de audit nu se fac încă remarcate printr-o plusvaloare adusă activităților entităților. 

Din analizele efectuate asupra modului de implementare a sistemului de control intern se desprind, ca linii generale, 
următoarele puncte slabe: 

 există o puternică mentalitate orientată doar pe conformare, pe bifarea sarcinilor de efectuat, astfel încât, în final, să se poată 
afirma că sistemul este implementat, fără ca aceasta să fie, cu adevărat, realitatea. Sunt des întâlnite situațiile când se pun 
bife în Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării fără o analiză realistă și corectă, ci doar pentru a asigura conformarea (de 
exemplu, Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară și Standardul 16 – Auditul intern sunt declarate ca fiind 
implementate la nivelul tuturor compartimentelor, în condițiile în care ele nu sunt aplicabile tuturor compartimentelor); 

 în cazul managementul riscului s-a constatat că acesta este văzut doar ca ceva negativ și este tratat ca atare, fără a se lua 
în considerare că orice risc are și o componentă de oportunitate, ce poate aduce beneficii entității; 

 managementul riscului și implementarea sistemului de control intern se concentrează, în principal, pe activitatea de raportare 
prin situațiile financiare; 
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 managementul riscului și controlul intern sunt văzute preponderent ca funcții sau procese distincte în activitatea unei entități 
și importante mai mult pentru operațiunile desfășurate, și mai puțin folosite ca instrumente manageriale în atingerea 
obiectivelor. 

 

Curtea de Conturi acordă o importanță deosebită activității de audit intern organizate și desfășurate la nivelul entităților publice, 
având în vedere că aceasta poate și trebuie să anticipeze și să prevină erorile și omisiunile, frauda și neregulile încă dintr-o fază 
incipientă, mai rapid decât o poate face auditul public extern ex-post și, în același timp, fiabilitatea și eficacitatea auditului intern pot 
genera chiar o utilizare optimă și performantă a resurselor auditului public extern efectuat de Curtea de Conturi. 

Astfel, în baza rapoartelor privind realizarea activității de audit public intern pe anul 2017 primite, conform prevederilor art. 42 alin. 2) 
din Legea nr. 94/1992, de la structurile de audit intern de la nivelul entităților administrației publice centrale și locale, aflate în competența 
de verificare, Curtea de Conturi a elaborat următoarele rapoarte, care sunt publicate pe site-ul oficial www.curteadeconturi.ro, secțiunea 
Publicații: 

1. Raport special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităților administrației publice centrale; 
2. Raportul special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităților administrației publice locale. 
Concluzii formulate în rapoartele speciale: 

 auditul public intern din entitățile publice nu este în măsură a răspunde, la un nivel calitativ acceptabil, obiectivelor stabilite 
prin reglementările legale aplicabile; 

 organizarea și funcționarea auditului intern prezintă încă puncte slabe și disfuncționalități legate de înființarea și organizarea 
structurilor de audit, de asigurarea resurselor necesare (umane, financiare, de timp ș.a.), de funcționarea propriu-zisă în 
condiții de eficacitate, de identificarea riscurilor și stabilirea misiunilor de audit intern, de implementarea recomandărilor ș.a.; 

 conducerea entităților publice nu a înțeles pe deplin rolul și necesitatea auditului intern și nu a conștientizat că acesta este o 
pârghie de asigurare și de consiliere, prin care pot fi identificate și evaluate riscurile semnificative și care sprijină conducerea 
entității publice în realizarea obiectivelor, evaluarea și îmbunătățirea proceselor de management al riscului, de control și de 
guvernanță, precum și în atingerea nivelurilor de calitate stabilite în îndeplinirea responsabilităților individuale; 

 la nivelul conducerii unor entități ierarhic superioare nu a existat suficientă preocupare pentru organizarea și funcționarea 
auditului intern la nivelul entităților subordonate, existând cazuri în care această funcție nu a fost organizată deloc sau nu a 
funcționat, chiar dacă a fost organizată formal, prin structură proprie sau de către organul ierarhic superior; 

 abordarea selectivă a unor domenii de audit poate avea drept cauză principală reținerea conducătorilor unor structuri de 
audit intern de a aborda/planifica domenii considerate „sensibile” pentru entitățile respective și pentru conducătorii acestora 
(constituirea și realizarea veniturilor; facilitățile acordate, stabilirea și urmărirea titlurilor de creanță și a „rămășițelor”; angaja-
mente/plăți pentru lucrările de investiții și reparații; achizițiile publice; resursele umane și salarizarea ș.a.); 

 a fost acordată mai puțină atenție aspectelor de fond specifice domeniilor auditate, ca de exemplu: 

• realitatea și viabilitatea fundamentărilor; priorități conform strategiilor de dezvoltare; recepționarea lucrărilor și efectuarea 
plăților; identificarea punctelor slabe, care pot favoriza vicierea derulării procedurilor de achiziție; frauda și prejudiciile; 

• aspectele „sensibile” de management al resurselor umane: fundamentarea structurii organizatorice și a statului de funcții; 
neatingerea obiectivelor entității ca urmare a angajării de personal care nu corespunde cerințelor posturilor; inexistența 
indicatorilor de performanță ș.a.; 

• eficacitatea sistemelor IT; implicarea redusă a managementului în asigurarea resurselor necesare sistemului IT; impactul 
negativ al disfuncționalităților din domeniul IT asupra realizării obiectivelor entităților publice ș.a.; 

• motivele reale ale ratei insuficiente de absorbție a fondurilor europene; 

• abordarea responsabilă și fermă a acelor funcții specifice activității entităților publice, „responsabile” de apariția și 
permanentizarea unor nerealizări și decalaje majore, cu care se confruntă România la nivel macroeconomic ș.a. 

 nu se poate concluziona dacă entitățile publice centrale ierarhic superioare, respectiv Unitatea Centrală de Armonizare pentru 
Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, și-au îndeplinit atribuțiile legale de a evalua, cel 
puțin o dată la cinci ani, calitatea activității de audit intern de la nivelul entităților publice subordonate, respectiv ierarhic 
superioare, ca urmare a faptului că structura-cadru stabilită de către UCAAPI pentru rapoartele anuale privind activitatea de 
audit nu solicită suficiente date, astfel încât să reiasă cu certitudine modul în care se realizează evaluarea externă a acestei 
activități; 

Pentru a contribui mai substanțial și mai eficace la consolidarea auditului public intern în sectorul public, Curtea de Conturi a 
României își propune o serie de demersuri pentru îmbunătățirea activității de audit public intern, printre care și completarea Legii 
nr. 672/2002 privind auditul public intern. 
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Ca instituție supremă de audit (ISA), Curtea de Conturi este direct interesată de implementarea și buna funcționare a 
sistemului de control intern la nivelul entităților publice, inclusiv de cooperarea cu compartimentele de audit intern, cu atât mai 
mult cu cât cele două funcții, de audit intern și de audit extern, prezintă multe obiective comune, au standarde și metode similare, 
ambele vizând atingerea țelurilor propuse și reducerea fraudei. 

Prin recomandările formulate în domeniul sistemului de control intern managerial, Curtea de Conturi contribuie la conștien-
tizarea rolului controlului intern managerial în buna funcționare a entităților și în atingerea obiectivelor, contribuind la îmbunătățirea 
procesului de luare a deciziilor, la utilizarea eficientă a resurselor, fiind, astfel, întărit mecanismul de răspundere pentru actul de 
gestiune a resurselor bugetare. 

Recomandările au vizat: 

 un angajament mai puternic pentru respectarea valorilor etice, integritate, conformarea cu legile și regulamentele în 
vigoare; 

 gestionarea riscului și îndeplinirea indicatorilor de performanță prin mecanisme de control intern eficiente și printr-un 
bun management al finanțelor publice; 

 asigurarea condițiilor pentru o bună raportare și transparență prin situațiile financiare întocmite; 
 utilizarea și valorificarea funcției de audit intern. 

 
 
* 

*    * 
 

 
Mesajul pe care Curtea de Conturi îl transmite prin prezentul Raport este acela că autoritățile publice nu trebuie să piardă 

niciodată din vedere importanța consolidării managementului financiar în România și subliniază că răspunderea pentru realizarea 
unui management corect și eficient, orientat spre rezultate și performanță, este și rămâne în sarcina directă a managerilor și perso-
nalului din instituțiile publice/companiile publice, adică a celor care gestionează fondurile publice și administrează patrimoniul public, 
cei care trebuie să corecteze erorile constatate, aplicând măsurile dispuse de Curtea de Conturi, dar care trebuie să și prevină 
producerea, în viitor, a unor erori și abateri. 
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Prezentare Misiunea de audit financiar asupra Contului general anual de execuție a bugetului de stat s-a desfășurat la 
Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, care aplică 
Strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice. 

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) îndeplinește funcția de reglementare și sinteză, asigurând elaborarea 
cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul finanțelor publice.

Având rolul de a menține în permanență un echilibru bugetar corespunzător, după cum se precizează în 
actul său normativ de organizare și funcționare, MFP elaborează, pe bază de metodologii proprii, proiectul 
bugetului de stat, al legii bugetului de stat și raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum și proiectul 
legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare. 

MFP are ca atribuții analiza periodică a modului de realizare a prevederilor bugetare în corelare cu indicatorii 
macroeconomici, precum și modul de utilizare și/sau administrare a fondurilor și/sau a patrimoniului public la nivelul 
instituțiilor publice definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare (denumită în 
continuare Legea nr. 500/2002), prezentând Guvernului, spre dezbatere și aprobare, propuneri și/sau proiecte de 
acte normative care să conducă la îmbunătățirea procesului de programare și execuție bugetară. 

Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, MFP este autoritatea care, pe baza proiectelor de buget ale 
ordonatorilor principali de credite și a bugetului propriu, întocmește proiectele legilor bugetare și proiectele bugetelor, 
pe care le depune la Guvern până la data de 30 septembrie a fiecărui an, pentru exercițiul bugetar următor. 

 

Obiectivul 
general 

Obiectivul general al auditului financiar asupra Contului general anual de execuție a bugetului de stat pe 
anul 2017 a fost acela de a obține asigurarea că acesta a fost întocmit în conformitate cu cadrul de raportare 
financiară aplicabil în România, respectă principiile legalității și regularității și oferă o imagine fidelă a poziției 
financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de MFP. 

 

 
 
 
 
 
 

Analiza corectitudinii datelor și indicatorilor din Contul general anual de execuție  
a bugetului de stat transmis de Ministerul Finanțelor Publice 

 
 

 

Constatări Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2017 întocmit de Ministerul Finanțelor 
Publice nu prezintă erori ale indicatorilor bugetari (Credite bugetare inițiale, Credite bugetare definitive, 
Încasări/Plăți efectuate) și nu necesită corecții. 

 

Contul general anual de execuție a bugetului de stat cuprinde la Venituri: 
- prevederile bugetare inițiale; 
- prevederile bugetare definitive; 
- încasările efectiv realizate.  
Informațiile privind prevederile inițiale se preiau din Legea bugetului de stat inițială, iar prevederile definitive 

se preiau din planul actualizat prin legile de rectificare ale bugetului de stat prin formularul „Modificarea indica-
torilor financiari”, întocmit în baza unor hotărâri de guvern, ordonanțe, ordonanțe de urgență sau legi.
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Sumele încasate la bugetul de stat provin din conturile privind execuția de casă anuală a bugetului de stat 
transmise în mod centralizat, la nivelul întregii țări, de către Serviciul sinteza execuției financiare prin Trezoreria 
Statului și elaborarea bugetului Trezoreriei Statului din cadrul Direcției generale trezorerie și contabilitate publică
din Ministerul Finanțelor Publice. 

Contul general anual de execuție a bugetului de stat cuprinde la Cheltuieli: 
- creditele bugetare inițiale; 
- creditele bugetare definitive; 
- plățile efectuate. 
Informațiile privind creditele bugetare inițiale, creditele bugetare definitive și plățile efectuate din bugetul de 

stat se preiau din situațiile financiare prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, precum și 
din situația contului privind execuția de casă a bugetului de stat, transmisă în mod centralizat, la nivelul fiecărui 
ordonator principal de credite. 

Contul general anual de execuție a bugetului de stat conține la rubricile „Venituri realizate”, respectiv 
„Cheltuieli efectuate” valorile rezultate din execuția de casă a bugetului de stat (cunoscută și sub denumirea 
Execuția CASH a bugetului de stat), ce sunt preluate din evidența informatică a Trezoreriei Statului.  

Obiectivul principal al misiunii de audit financiar îl reprezintă auditarea Contului general anual de execuție a 
bugetului de stat (execuția pe varianta CASH a bugetului de stat), însă verificările efectuate de Curtea de Conturi 
au vizat și indicatorii conținuți în situațiile financiare ale celor 61 de ordonatori principali de credite, centralizate la 
nivel național potrivit contabilității de angajamente – ACCRUAL (în evidența contabilă a ordonatorilor principali de 
credite sunt înregistrate toate drepturile de încasat, respectiv obligațiile de plată având ca sursă bugetul de stat, 
care diferă de indicatorii „Venituri”, respectiv „Cheltuieli”, cuprinși în conturile de execuție). 

Din analiza indicatorilor cuprinși în anexele la situațiile financiare ale celor 61 de ordonatori principali 
de credite, întocmite potrivit contabilității pe bază de angajamente, au rezultat o serie de neconcordanțe 
sau abateri, care însă nu afectează semnificativ realitatea datelor conținute în Contul general anual de 
execuție a bugetului de stat (care conține, așa cum am precizat anterior, doar indicatorii de venituri,
respectiv de cheltuieli, indicatori realizați efectiv potrivit înregistrărilor din Trezoreria Statului). 

 

Opinia                 
de audit 

Curtea de Conturi a exprimat o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a unor aspecte asupra Contului 
general anual de execuție a bugetului de stat, în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 26 din Legea nr. 94/1992 
privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, și potrivit standardelor proprii de audit. 

Opinia de audit a fost formulată avându-se în vedere că nivelul erorilor raportat la volumul fondurilor publice 
derulate prin bugetul de stat nu este semnificativ, astfel încât situațiile financiare, în ansamblul lor, au fost 
întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară 
aplicabil în România și oferă o imagine fidelă a execuției bugetului de stat pe anul 2017. 

 

Analiza execuției bugetului de stat pe anul 2017 
 
 

Execuția bugetului de stat pe anul 2017  
Prezentare În temeiul art. 56 și art. 57 din Legea nr. 500/2002, pe baza situațiilor financiare prezentate de ordonatorii 

principali de credite, a conturilor privind execuția de casă a bugetului de stat, prezentate de autoritățile și 
instituțiile publice care, potrivit legii, au această sarcină și în urma verificării și analizării acestora, MFP a 
elaborat Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2017, având ca anexe bugetele 
ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la acestea, pe care le prezintă Guvernului, iar Guvernul 
inițiază și transmite Parlamentului, pentru dezbatere și aprobare, proiectul Legii de aprobare a contului general 
anual de execuție a bugetului de stat. 

Contul general anual de execuție a bugetului de stat a fost întocmit în structura bugetului aprobat prin Legea
nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, iar pe parcursul execuției bugetare au fost efectuate două rectificări 
bugetare prin OUG nr. 63/13.09.2017 și prin OUG nr. 83/15.11.2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2017.  

Contul general anual de execuție a bugetului de stat are ca anexe conturile anuale de execuție ale ordonatorilor 
principali de credite. 
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Analiza execuției bugetare pentru anul 2017 
 

 Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2017, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice,
se prezintă sintetic astfel:   

                                                                                                                                - milioane lei - 

Indicatori 
sintetici 

Prevederi/credite  
bugetare aprobate  

prin Legea nr. 6/2017 

Prevederi/credite  
bugetare definitive 

Încasări realizate/ 
plăți efectuate 

% 
Față de prevederi/  
credite definitive

Venituri 117.046,6 115.101,1 108.645,4 94,3
Cheltuieli 150.159,5 151.553,2 144.418,8 95,2

Deficit (33.112,9) (36.452,1) (35.773,4) (98,1)
% deficit în PIB* (3,9) (4,2) (4,2)  

 

 Notă: Produsul intern brut luat în calcul pentru anul 2017 este de 858.332,8 milioane lei. 
Tabel nr. 1 – Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2017, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice 

 
 În urma analizei datelor privind execuția bugetului de stat la 31 decembrie 2017 s-au constatat următoarele: 

- încasările realizate, în sumă de 108.645,4 milioane lei, sunt cu 6.455,7 milioane lei (5,7%) sub nivelul 
prevederilor bugetare definitive; 

- plățile efectuate, în sumă de 144.418,8 milioane lei, sunt cu 7.134,4 milioane lei (4,8%) sub nivelul 
creditelor bugetare definitive; 

- deficitul bugetar, în sumă de 35.773,4 milioane lei, este cu 678,7 milioane lei (1,9%) sub nivelul preve-
derilor bugetare definitive. 

Însă, comparând încasările realizate, plățile efectuate până la finele anului 2017 și deficitul înregistrat, cu 
sumele absolute ale veniturilor, cheltuielilor și deficitului, aprobate prin Legea nr. 6/2017, rezultă o nerealizare 
a veniturilor estimate inițial de 7,2%, o diminuare a cheltuielilor cu 3,8% și, implicit, o depășire a deficitului inițial 
de 8%. De altfel, și ca procent din PIB, deficitul bugetului de stat înregistrat la sfârșitul anului 2017 (4,2% din 
PIB) a fost mai mare cu 7,69% față de cel aprobat prin Legea nr. 6/2017 (3,9% din PIB). 

Contul general anual de execuție a bugetului de stat aprobat prin Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe 
anul 2017, rectificat succesiv prin OUG nr. 63/13.09.2017 și prin OUG nr. 83/15.11.2017 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2017, conține execuția bugetară pe următoarele surse bugetare: 

1. 5001 Buget de stat;  
2. 5006 Credite externe; 
3. 5008 Fonduri externe nerambursabile; 
4. 5010 Cheltuieli din venituri proprii. 

 

Calendar Elaborarea bugetului de stat pe anul 2017 
Analiza respectării calendarului bugetar a relevat faptul că au fost întârzieri în realizarea fazelor obligatorii,

și anume:  
- comunicarea Scrisorii-cadru de către Ministerul Finanțelor Publice către ordonatorii principali de credite;  
- aprobarea Legii bugetului de stat de către Parlament; 
- depunerea cu întârziere la Ministerul Finanțelor Publice a situațiilor financiare de către Ministerul Culturii și 

Identității Naționale. 
 

Repartizarea 
creditelor 
bugetare 

Repartizarea creditelor bugetare pentru anul 2017 pe ordonatori principali de credite  
Ordonatorii principali de credite cu cele mai mari alocări de credite bugetare au fost, în ordine descres-

cătoare, următorii: 

- Ministerul Muncii și Justitiției Sociale – cu alocări totale de 35.794 milioane lei (23,84% din bugetul de stat);

- Ministerul Finanțelor Publice-Acțiuni Generale – cu alocări totale de 18.462 milioane lei (12,29% din bugetul 
de stat); 

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – cu alocări totale de 17.036 milioane lei (11,35% din bugetul de stat).
Ponderea mare a alocărilor de credite bugetare către Ministerul Muncii și Justitiției Sociale este justificată prin 

includerea în bugetul acestuia a transferurilor bugetului de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat și către 
bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cadrul titlului de cheltuieli 51 „Transferuri între unități ale administrației 
publice”, precum și a asigurărilor sociale și a ajutoarelor sociale în cadrul titlului de cheltuieli 57 „Asistență socială”.
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Ministerul Finanțelor Publice-Acțiuni Generale a mobilizat o pondere importantă a creditelor bugetare prin 
includerea creditelor bugetare necesare plății dobânzilor aferente datoriei publice interne și a dobânzilor aferente 
datoriei publice externe în cadrul titlului de cheltuieli 30 „Dobânzi”, a transferurilor interne, ce includ alocările pentru 
Fondul Național de Preaderare, alocările pentru schemele de ajutor de stat, alocările pentru Fondul de premiere 
pentru Loteria bonurilor fiscale și a contribuției României la bugetul Uniunii Europene în cadrul titlului de cheltuieli 
55 „Alte transferuri”. În bugetul acestui ordonator principal de credite sunt incluse și creditele bugetare necesare 
rambursării creditelor interne și externe în cadrul titlului de cheltuieli 79 „Operațiuni financiare”. 

În cazul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ponderea cea mai mare a creditelor bugetare a fost 
destinată titlului de cheltuieli 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020”.  

Prima rectificare bugetară a fost efectuată prin OUG nr. 63/13.09.2017 și a prevăzut diminuarea veniturilor 
bugetare cu suma de 1.328,8 milioane lei, diminuarea cheltuielilor bugetare cu 350 milioane lei, rezultatul recti-
ficării fiind majorarea deficitului bugetar cu suma de 978,8 milioane lei.  

Prin cel de-al doilea act normativ de rectificare, respectiv prin OUG nr. 83/15.11.2017, veniturile bugetului 
de stat s-au diminuat cu 655,5 milioane lei, cheltuielile bugetare au fost majorate cu 1.704,8 milioane lei, iar 
deficitul s-a majorat cu 2.360,3 milioane lei.  

 

Analiza 
acurateței 
programării 
necesarului          
de credite 
bugetare în           
anul 2017 
 

Acuratețea programării necesarului de credite bugetare în anul 2017 
Din analiza execuției, raportată atât la prevederile finale, cât și la prevederile inițiale, se remarcă următorii 

ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, pentru care s-au subestimat creditele bugetare la momentul 
întocmirii proiectului de buget:  

- Ministerul Energiei – prevederi inițiale de 205.836 mii lei/prevederi finale de 381.965 mii lei/plăți efective de 
376.514 mii lei (182,92% față de prevederile inițiale); 

- Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților – prevederi inițiale de 19.208 mii lei/prevederi finale 
de 36.840 mii lei/plăți efective de 30.521 mii lei (158,89% față de prevederile inițiale); 

- Camera Deputaților – prevederi inițiale de 245.617 mii lei/prevederi finale de 315.806 mii lei/plăți efective 
de 304.475 mii lei (123,96% față de prevederile inițiale); 

- Senatul României – prevederi inițiale de 121.576 mii lei/prevederi finale de 149.108 mii lei/plăți efective de 
146.799 mii lei (120,75% față de prevederile inițiale); 

- Serviciul Român de Informații – prevederi inițiale de 1.702.857 mii lei/prevederi finale de 2.033.008 mii 
lei/plăți efective de 2.031.079 mii lei (119,27% față de prevederile inițiale). 
Subevaluările necesarului de credite bugetare la momentul inițial al întocmirii proiectelor de buget ale 

ordonatorilor principali conduc ulterior, în cursul anului, la exercitarea unor presiuni pentru efectuarea de 
rectificări bugetare sau recurgerea la resursele Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 

În același timp au existat și supraestimări ale necesarului de credite bugetare la următorii ordonatori prin-
cipali de credite ai bugetului de stat: 

- Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – prevederi inițiale de 510.275 mii lei/prevederi finale 
de 222.309 mii lei/plăți efective de 50.153 mii lei (9,83% față de prevederile inițiale); 

- Ministerul Turismului – prevederi inițiale de 80.000 mii lei/prevederi finale de 45.350 mii lei/plăți efective de 
38.132 mii lei (47,66% față de prevederile inițiale); 

- Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social – prevederi inițiale de 11.703 mii lei/prevederi finale de 
7.455 mii lei/plăți efective de 6.341 mii lei (54,18% față de prevederile inițiale); 

- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – prevederi inițiale de 
6.653.858 mii lei/prevederi finale de 4.473.495 mii lei/plăți efective de 3.932.512 mii lei (59,10% față de 
prevederile inițiale); 

- Ministerul Transporturilor – prevederi inițiale de 13.761.215 mii lei/prevederi finale de 8.979.849 mii lei/plăți 
efective de 8.197.900 mii lei (59,57% față de prevederile inițiale). 
Atât subevaluările, cât și supraevaluările necesarului de credite bugetare la momentul inițial al întocmirii 

proiectelor de buget conduc la exercitarea de presiuni, în cursul anului, asupra resurselor bugetului de stat, 
concretizate în efectuarea de rectificări bugetare sau recurgerea la resursele Fondului de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului. 

În cazul unui număr de 24 de ordonatori principali de credite, reprezentând 38,7% din numărul ordonatorilor 
principali ai bugetului de stat, abaterea procentuală între prevederile inițiale și plățile efective depășește 10%, 
ceea ce indică un nivel destul de scăzut al acurateței programării bugetare.
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În aceste condiții este necesară efectuarea de către MFP a unei analize aprofundate la nivelul fie-
cărui ordonator de credite care înregistrează o abatere mai mare de 10% față de prevederile inițiale 
pentru a identifica elementele care au determinat acest nivel de abatere și luarea, după caz, a măsurilor 
necesare pentru corectarea deficiențelor în programare.  

 

Recomandare Recomandarea Curții de Conturi: creșterea responsabilității atât la nivelul ordonatorilor de credite, cât și la 
nivelul direcțiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice implicate în elaborarea proiectului de buget al 
Ministerului Finanțelor Publice-Acțiuni Generale.

Execuția veniturilor bugetului de stat 
 

Venituri Veniturile bugetului de stat în anul 2017 însumează 108.645,4 milioane lei și reprezintă 12,6% din PIB. 
Comparativ cu anul 2016, valoarea absolută a veniturilor realizate la bugetul de stat în anul 2017 prezintă o 
creștere de 6,8% (6.888,1 milioane lei).  

Cu toate acestea, în contextul în care PIB a crescut în anul 2017 la 858.332,8 milioane lei (față de 761.473,6 
milioane lei în 2016), ponderea veniturilor bugetului de stat în PIB a scăzut în anul 2017 la 12,6% (față de 
13,4% din PIB, în anul 2016).  

Ponderea principalelor categorii de venituri ale bugetului de stat în totalul veniturilor bugetului de stat în 
anul 2017 se prezintă în graficul alăturat: 
 

 
Grafic nr. 1 – Ponderea principalelor categorii de venituri ale bugetului de stat în totalul veniturilor bugetului de stat, în anul 2017 

 

 Se constată că veniturile bugetului de stat cu cea mai mare pondere sunt cele din TVA încasată (62,2%), 
impozitul pe venit (27,5%) și accize (23,2%). 
 Impozitul pe venit în sumă de 29.930,2 milioane lei, cu 66 milioane lei (0,3%) sub prevederile bugetare 

definitive, reprezintă 27,5% din totalul veniturilor încasate și 3,5% din PIB, fiind în creștere cu 9% față de 
anul 2016. 
Impozitul pe venit aferent anului 2017 este format, în principal, din: 
- impozit pe venituri din salarii 24.966,4 milioane lei (83,4%), în creștere cu 20,2% față de anul 2016, 

tendința fiind influențată de creșterea fondului brut de salarii la nivel național cu 18%, precum și de 
majorarea, de la 1 februarie 2017, a salariului de bază minim brut pe țară de la 1.250 lei la 1.450 lei; 

- impozit pe venituri din dividende 1.447,6 milioane lei (4,8%), în scădere cu 15,6% față de anul 2016;  
- impozit pe venituri din pensii 1.200,4 milioane lei (4%), tendință în scădere cu 35,5% față de anul 2016, 

influențată de măsurile legislative privind creșterea plafonului neimpozabil lunar la veniturile din pensii de 
la 1000 lei la 2000 lei.  

Pe parcursul execuției bugetare, din impozitul pe venit s-au defalcat pentru unitățile administrativ-teritoriale sume 
și cote în sumă de 20.204,1 milioane lei, reprezentând 18,6% din totalul veniturilor încasate și 2,4% din PIB.
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 Taxa pe valoarea adăugată în sumă de 53.543,7 milioane lei, reprezentând 49,3% din totalul veniturilor 
încasate și 6,2% din PIB, a înregistrat o creștere de 3,6% comparativ cu anul 2016, în condițiile în care a 
fost aplicată măsura de reducere a cotei standard de TVA de la 20% la 19% începând cu 1 ianuarie 2017, 
măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2017. 
În anul 2017, taxa pe valoarea adăugată încasată a fost în sumă de 67.560,3 milioane lei, taxa pe valoarea 
adăugată restituită (se scade) 14.545,3 milioane lei, iar majorările de întârziere aferente TVA – 528,7 
milioane lei. 
În anul 2017, valoarea restituirilor de taxă pe valoare adăugată a scăzut cu 2,8% față de anul precedent. În 
cursul anului 2017, din totalul încasărilor TVA s-au defalcat (s-au scăzut) pentru unitățile administrativ-
teritoriale 23.521,5 milioane lei (34,8)% pentru: 
- finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și al 

municipiului București – 17.121,8 milioane lei (72,8%); 
- echilibrarea bugetelor locale – 2.990,3 milioane lei (12,7%); 
- finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor – 2.903,9 milioane lei (12,3%); 
- drumuri – 426,5 milioane lei (1,8%); 
- finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat – 106,8 milioane lei (0,5%). 
Veniturile cu cea mai mică pondere în totalul veniturilor bugetului de stat sunt: 

 venituri, încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene, în sumă de 933,3 milioane lei, 
reprezentând 0,9% din totalul veniturilor încasate și 0,1% din PIB, sunt formate, în principal, din taxe vamale 
în sumă de 928,2 milioane lei (99,5%);  

 venituri din capital, în sumă de 317,2 milioane lei, cu 42,5 milioane lei (15,4%) peste nivelul prevederilor 
bugetare definitive, reprezentând 0,3% în totalul veniturilor, fiind formate, în principal, din:  
- venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare, 271 milioane lei (85,4%); 
- venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului, 17,6 milioane lei (5,5%); 
- alte venituri din valorificarea unor bunuri, 16,4 milioane lei (5,2%). 
 

 

Execuția cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2017 
 

Structură 
economică 

În structură economică, realizarea cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2017, comparativ cu anul 2016, 
precum și ponderea acestora în totalul cheltuielilor și în PIB sunt prezentate în tabelul următor: 

                                                                               - milioane lei - 

 
Plăți efectuate 

Pondere în 
total cheltuieli (%) 

Pondere 
în PIB (%)

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Total cheltuieli 130.083,1 144.418,8 100,0 100,0 17,1 16,8
- Cheltuieli de personal 21.492,4 23.818,8 16,5 16,5 2,8 2,8
- Bunuri și servicii 5.772,9 5.668,1 4,4 3,9 0,8 0,7
- Dobânzi 9.474,2 9.630,0 7,3 6,7 1,2 1,1
- Subvenții 4.224,5 3.749,5 3,2 2,6 0,6 0,4
- Transferuri între unități ale administrației publice 34.799,4 31.435,6 26,8 21,8 4,6 3,7
- Alte transferuri 10.438,3 11.320,7 8,0 7,8 1,4 1,3
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 3.877,6 275,1 3,0 0,2 0,5 -
- Asistență socială 23.187,0 27.763,0 17,8 19,2 3,0 3,2
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 

7.543,6 19.431,4 5,8 13,5 1,0 2,3 

- Alte cheltuieli 2.325,9 3.075,7 1,8 2,1 0,3 0,4
- Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 549,7 469,1 0,4 0,3 0,1 -
- Active nefinanciare 3.596,0 5.916,5 2,8 4,1 0,5 0,7
- Active financiare 165,9 19,3 0,1 - - -
- Împrumuturi  79,7 227,9 0,1 0,2 - -
- Rambursări de credite 2.556,0 2.527,7 2,0 1,7 0,3 0,3
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - (909,6) - (0,6) - (0,1)

 

 Notă: Produsul intern brut luat în calcul pentru anul 2016 este de 761.473,6 milioane lei, iar pentru anul 2017 este de 858.332,8 milioane lei. 
Tabel nr. 2 – Cheltuielile bugetului de stat efectuate în anul 2017, comparativ cu anul 2016, în structură economică 

 Se constată creșteri semnificative ale ponderii în totalul plăților din bugetul de stat efectuate în anul 2017, 
față de anul 2016, în cazul plăților efectuate la titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-2020” (creștere cu 7,7%), precum și la „Asistență socială” (creștere cu 1,5%). 
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Plățile la titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”
s-au situat în anul 2017 la un nivel de 73,47% față de prevederile inițiale și de 84,22% față de prevederile finale. 
Atât estimarea inițială a necesarului de credite bugetare pentru acest titlu de cheltuieli, cât și nivelul rectificat 
al acestora au fost supraevaluate.  

Sintetic, datele centralizate din Anexa nr. 19 la situațiile financiare ale ordonatorilor principali de credite ai 
bugetului de stat, denumită „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltu-
ielilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, pentru perspectiva financiară 2014-2020, sunt 
prezentate în tabelul următor: 

  
     - milioane lei -

Explicații Suma 

Total plăți efectuate în contul proiectelor finanțate din FEN 14.013,3
Plăți pentru cota FEN 12.208,4
Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent 10.532,5
Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent 1.675,9
Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent, aflate în curs de autorizare 90,7
Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent 1.464,7
Sume neautorizate de AM aferente cheltuielilor efectuate în anul curent 120,6

Tabel nr. 3 – Sume de la UE aferente perspectivei financiare 2014-2020 

 
 

 Se constată, ca și în anii anteriori, un nivel scăzut al reîntregirii bugetului de stat din care sunt efectuate
plăți în contul programelor și proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perspectivei
financiare 2014-2020. 

În ceea ce privește aplicarea corecțiilor financiare se remarcă în mod deosebit existența și pentru proiectele 
finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate în cadrul perspectivei financiare 2014-2020 în bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în anul 2017 a unor prevederi 
bugetare substanțiale la articolul „Sume aferente corecțiilor financiare suportate de la bugetul de stat”, precum 
și a plăților efective la acest articol. Astfel, acest minister a suportat din bugetul propriu corecții financiare în 
sumă de 3.676,6 mii lei. 

Reduceri importante față de anul 2016 au fost realizate la „Transferuri între unități ale administrației publice” (cu 
5% din total cheltuieli), „Bunuri și servicii” (cu 0,5% din total cheltuieli) și la „Dobânzi” (cu 0,6% din total cheltuieli). 

La titlul „Bunuri și servicii”, gradul de execuție a fost de 107,62% față de prevederile inițiale și de 98,18% față
de prevederile finale. Prevederile bugetare inițiale pentru achiziții de bunuri și servicii s-au dovedit a fi subestimate, 
necesarul de credite bugetare cu această destinație fiind asigurat prin cele două rectificări bugetare. 

În cazul cheltuielilor cu plata dobânzilor aferente datoriei publice interne și externe a României, finanțate din 
bugetul de stat, deși inițial nivelul acestora a fost subestimat, până la finele anului 2017 s-a realizat o corecție a 
creditelor bugetare prin majorarea prevederilor bugetare pentru acest titlu de cheltuieli.  

 

Structură 
funcțională 

În structură funcțională, realizarea cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2017, comparativ cu anul 2016, 
precum și ponderea acestora în totalul cheltuielilor și în PIB sunt prezentate în tabelul următor: 

 

                                                           - milioane lei - 
 Plăți 

efectuate
Pondere 

în total cheltuieli (%) 
Pondere  

în PIB (%)
2016 2017 2016 2017 2016 2017

 

0 1 2 3 4 5 6

TOTAL CHELTUIELI, din care: 130.083,1 144.418,8 100,0 100,0 17,1 16,8
Partea I 
Servicii publice generale, din care: 

46.323,3 42.276,3 35,6 29,3 6,1 4,9 

Autorități publice și acțiuni externe 14.589,8 12.969,4 11,2 9,0 1,9 1,5
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 11.795,6 12.027,5 9,1 8,3 1,5 1,4
Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administrației 16.792,9 14.255,7 12,9 9,9 2,2 1,7
Partea a II-a  
Apărare, ordine publică și siguranță națională 

21.498,9 25.800,6 16,5 17,9 2,8 3,0 

Apărare  6.829,3 10.186,9 5,2 7,1 0,9 1,2
Ordine publică și siguranță națională 14.669,6 15.613,7 11,3 10,8 1,9 1,8
Partea a III-a  
Cheltuieli social-culturale 

38.343,8 46.102,4 29,5 31,9 5,1 5,4 

Învățământ 5.040,0 5.430,2 3,9 3,8 0,7 0,6
Sănătate 4.086,6 4.537,1 3,1 3,1 0,5 0,5



45 

0 1 2 3 4 5 6

Cultură, recreere și religie 1.876,0 3.081,3 1,5 2,1 0,3 0,4
Asigurări și asistență socială 27.341,2 33.053,8 21,0 22,9 3,6 3,9
Partea a IV-a 
Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape 

6.303,1 3.715,5 4,9 2,6 0,8 0,4 

Locuințe, servicii și dezvoltare publică 5.201,7 3.063,2 4,0 2,1 0,7 0,3
Protecția mediului 1.101,4 652,2 0,9 0,5 0,1 0,1
Partea a V-a 
Acțiuni economice, din care: 

17.614,0 26.524,0 13,5 18,3 2,3 3,1 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 7.620,6 17.207,2 5,9 11,9 1,0 2,0
Transporturi 8.095,5 7.788,7 6,2 5,4 1,1 0,9

 

 Notă: Produsul intern brut luat în calcul pentru anul 2016 este de 761.473,6 milioane lei, iar pentru anul 2017 este de 858.332,8 milioane lei. 
Tabel nr. 4 – Cheltuielile bugetului de stat efectuate în anul 2017, comparativ cu anul 2016, în structură funcțională 

 

 Se constată creșteri semnificative ale ponderii în totalul plăților din bugetul de stat, în cazul plăților efectuate 
la „Asigurări și asistență socială” (cu 1,9% din total cheltuieli), la „Agricultură” (cu 6% din total cheltuieli) și la 
„Apărare” (cu 1,9% din total cheltuieli). 

Reduceri importante au fost realizate la „Transferurile cu caracter general între diferite niveluri ale admi-
nistrației” (cu 3% din total cheltuieli), la „Autorități publice și acțiuni externe” (cu 9% din total cheltuieli), la „Locuințe, 
servicii și dezvoltare publică” (cu 1,9% din total cheltuieli) și la „Transporturi” (cu 0,8% din total cheltuieli). 

Pentru a oferi o imagine cât mai completă a direcțiilor spre care au fost orientate resursele publice pentru aco-
perirea cerințelor sociale, culturale, economice și de dezvoltare publică, în graficul următor sunt prezentate sumele 
cheltuite pe fiecare capitol din structura celor cinci părți în care sunt clasificate cheltuielile bugetului de stat. 

 

 
Grafic nr. 2 – Ponderea principalelor categorii de cheltuieli ale bugetului de stat în totalul cheltuielilor bugetului de stat, în anul 2017 

 

  

 Cele mai mari fonduri publice au fost alocate și plătite pentru „Cheltuieli social-culturale” (31,9% din total 
buget de stat), iar, în cadrul acestei părți, cea mai mare pondere o deține capitolul „Asigurări și asistență 
socială” (22,9% din total parte). Din acest capitol s-au finanțat: 

- pensii și ajutoare pentru bătrânețe, 18.627,8 milioane lei (56,4%); 
- asistență socială pentru familie și copii, 9.617,5 milioane lei (29,1%); 
- asistență socială în caz de boli și invalidități, 3.015,5 milioane lei (9,1%); 
- prevenirea excluderii sociale, 994,5 milioane lei (3%); 
- alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, 455,9 milioane lei (1,4%); 
- servicii publice descentralizate, 244,5 milioane lei (0,7%); 
- administrație centrală, 45,9 milioane lei (0,1%); 
- ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare, 43,1 milioane lei (0,1%); 
- ajutoare pentru urmași, 9,1 milioane lei. 
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Sume importante au fost plătite și pentru „Servicii publice generale” (29,3% din total buget de stat), din care 
9,9% reprezintă „Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administrației”, care au fost efectuate,
în principal, cu următoarele destinații: 

- transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat − 13.585,6 milioane lei (95,3%). 
- transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate − 

651,8 milioane lei (4,6%). 
Fonduri publice semnificative au fost cheltuite și pentru „Acțiuni economice” (18,3% din total buget de stat), 

din care 11,9% reprezintă cheltuieli pentru agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, iar 5,4% reprezintă 
cheltuieli pentru capitolul „Transporturi”, efectuate, în principal, pentru: 

- transport feroviar, 5.506,4 milioane lei (70,7%); 
- transport rutier, 1.911,3 milioane lei (24,5%); 
- transport pe apă, 256,9 milioane lei (3,3%); 
- administrația centrală, 26,1 milioane lei (0,3%); 
- transport aerian, 80,8 milioane lei (1%). 

 

Deficitul bugetului de stat la 31.12.2017 și finanțarea acestuia 
 

Deficitul                
bugetului              
de stat 

Execuția bugetului de stat la data de 31 decembrie 2017 s-a încheiat cu un deficit de 35.773,4 milioane lei.  
Analizând rezultatul execuției bugetului de stat la 31 decembrie 2017, comparativ cu 31 decembrie 2016 

(când deficitul bugetar a fost de 28.325,8 milioane lei), se constată o creștere a deficitului bugetului de stat în 
valoare absolută cu 7.447,6 milioane lei.  

Deficitul bugetului de stat pe anul 2017, comparativ cu anul 2016, precum și ponderea acestuia în PIB este
prezentată în tabelul următor: 

                                                      - milioane lei - 

INDICATORI 
Realizat Pondere în PIB 

2016 2017 2016 2017 

Deficit (28.325,8) (35.773,4) (3,7) (4,2) 
 

 Notă: Produsul intern brut luat în calcul pentru anul 2016 este de 761.473,6 milioane lei, iar pentru anul 2017 este de 858.332,8 milioane lei. 
Tabel nr. 5 – Deficitul bugetului de stat pe anul 2017, comparativ cu anul 2016 

 

 Finanțarea deficitului bugetului de stat s-a asigurat în proporție de 97,4% din surse interne și de 2,6% din 
surse externe. 

În perioada analizată, pentru finanțarea deficitului bugetului de stat cumulat, în sumă de 188.304,1 milioane 
lei, ca surse de finanțare s-au utilizat împrumuturi de stat contractate de pe piața internă, în sumă totală de 
53.119,6 milioane lei, certificate de trezorerie emise pentru populație și nerăscumpărate la scadență și 
transformate în certificate de depozit, în sumă totală de 782,5 milioane lei, împrumuturi temporare din Contul 
curent general al Trezoreriei Statului, în sumă totală de 130.223,4 milioane lei, iar, ca surse de finanțare externă,
împrumuturi de stat contractate de pe piața externă, în sumă totală de 4.961 milioane lei. Menționăm că auditarea 
Contului anual de execuție al datoriei publice se realizează de Curtea de Conturi printr-o misiune de audit financiar 
distinctă, iar sinteza observațiilor Curții de Conturi este prezentată în Secțiunea 1.3. a acestui capitol.  

Din analiza datelor se remarcă faptul că în perioada 2015-2017 finanțarea deficitului bugetar nu s-a realizat 
în proporție echilibrată din surse interne și externe. 

Totodată, se observă faptul că deficitul cumulat al bugetului de stat înregistrează o evoluție ascendentă, de la o 
valoare absolută de 46.661,3 milioane lei în anul 2015 la o valoare absolută de 77.521,6 milioane lei în anul 2017. 

În perioada 2015-2017, ponderea volumului deficitului bugetului de stat susținut temporar de disponibilitățile 
Contului curent general al Trezoreriei Statului a cunoscut o descreștere, de la o mărime relativă de 76,7% în 
anul 2015 la 67,9% în anul 2017.

 

Analiza deficitului Bugetului general consolidat la data de 31.12.2017 
 
Deficitul  
Bugetului 
general 
consolidat 

Bugetul general consolidat reprezintă ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar, agregate și 
consolidate pentru a forma un întreg, așa cum este definit în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. 

Bugetul general consolidat elaborat oferă informații agregate despre finanțele publice structurilor de decizie 
(Guvern, MFP, BNR, Comisia Națională de Prognoză), precum și organismelor financiare internaționale (Comisia 
Europeană, Banca Mondială, FMI) și agențiilor de rating.
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Curtea de Conturi a analizat modul de întocmire, corectitudinea surselor de date și modul de consolidare a 
tabelei privind Bugetul general consolidat aferent anului 2017, care stă la baza calculului deficitului Bugetului 
general consolidat pe anul 2017.  

Așa cum este definită în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, consolidarea reprezintă operațiunea 
de eliminare a transferurilor de sume dintre două bugete componente ale Bugetului general consolidat în 
vederea evitării dublei evidențieri a acestora. 

În cadrul tabelei privind Bugetul general consolidat, deficitul bugetului de stat este de 31.395,6 milioane lei, 
față 35.773,4 milioane lei deficitul bugetului de stat din execuție. 

Diferența dintre cele două valori, în sumă de 4.377,8 milioane lei, provine din ajustări efectuate în cadrul 
procedurii de consolidare a bugetului general, ca urmare a aplicării regulilor europene, conform cărora sumele 
din fonduri UE nu trebuie să aibă impact pe deficit. 

Din analiza componentelor fiecărei coloane a tabelei privind Bugetul general consolidat (Dare de seamă 
privind BGC) și a constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit financiar desfășurate de Curtea de 
Conturi la nivelul ordonatorilor de credite, deficitul bugetar calculat pentru anul 2017 nu a fost afectat de erori 
semnificative de calcul. Pentru corectarea abaterilor constatate prin misiunile de audit au fost dispuse măsuri, 
prin deciziile emise de structurile Curții de Conturi.

Notificarea deficitului și a datoriei publice guvernamentale 
 În Tratatul de la Maastricht, Tratatul de instituire a Uniunii Europene, semnat la data de 7 februarie 1992, 

la articolul 104 se prevede că: 
„Statele membre evită deficitele publice excesive. 
Pentru a identifica erorile evidente, Comisia supraveghează evoluția situației bugetare și a nivelului datoriei 

publice în statele membre. Comisia examinează, în special, dacă disciplina bugetară a fost respectată pe baza 
următoarelor două criterii:  
1. dacă raportul între deficitul public planificat sau realizat și produsul intern brut depășește o valoare de referință, 

cu excepția cazului în care raportul s-a diminuat în mod semnificativ și constant și atinge un nivel apropiat de 
valoarea de referință, sau dacă depășirea valorii de referință este excepțională și temporară și respectivul raport 
se menține aproape de valoarea de referință;  

2. dacă raportul între datoria publică și produsul intern brut depășește o valoare de referință, cu excepția cazului 
în care acest raport se diminuează suficient și se apropie de valoarea de referință într-un ritm satisfăcător”.  

 

Conform Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexă la Tratat, valorile de referință 
ale celor două criterii sunt: 

• 3% pentru raportul dintre deficitul public prevăzut sau real și produsul intern brut la prețurile pieței; 
• 60% pentru raportul dintre datoria publică și produsul intern brut la prețurile pieței. 
Curtea de Conturi a analizat datele transmise de MFP, cuprinse în Notificarea către Eurostat aferentă anului 

2017, ce a avut ca termen de raportare data de 1 aprilie 2017. 
Din analiza documentelor care au stat la baza datelor consolidate la nivelul Ministerului Finanțelor Publice 

pentru realizarea transpunerii datelor privind deficitele conturilor publice la deficitul guvernamental al 
administrației publice centrale nu au rezultat deficiențe care să modifice rezultatul calculului Necesarului de 
finanțare al administrației publice centrale. 
 

Din analiza tabelelor de calcul elaborate de MFP pentru determinarea deficitului bugetar aferent anului 
2017, calculat conform metodologiei ESA 2010, comunicate Institutului Național de Statistică în vederea 
efectuării analizelor și procedurilor statistice pentru întocmirea Notificării și transmiterii acesteia către Eurostat, 
s-a constatat că datele analizate oferă o asigurare rezonabilă privind absența unor erori semnificative.  

 
 

Bilanțul contabil (centralizat) al instituțiilor publice. Respectarea legislației în vigoare privind închiderea conturilor conta-
bile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare la 31.12.2017 
 

Bilanțul              
anual al 
instituțiilor 
publice 

Bilanțul anual al instituțiilor publice este prezentat Guvernului pentru adoptare împreună cu Contul general anual 
de execuție a bugetului de stat. Ministerul Finanțelor Publice a elaborat Bilanțul instituțiilor publice la 31 decembrie 
2017 pe baza situațiilor financiare anuale ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale 
de Sănătate, ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, precum și pe baza situațiilor financiare 
centralizate privind execuția bugetelor locale pe ansamblul județelor și al municipiului București.  
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Sintetic, în evoluția sa pe perioada 2015-2017, situația Bilanțului centralizat al instituțiilor publice se prezintă astfel: 

- milioane lei - 

ACTIVE 
Sold la  

31.12.2015
Sold la  

31.12.2016
Sold la  

31.12.2017
Evoluție 

2016/2015 
Evoluție 

2017/2016

ACTIVE (subtotal 1 + subtotal 2) 1.020.223,2 1.062.832,5 1.120.146,2 4,18% 5,39%
A. ACTIVE NECURENTE (subtotal 1 = 1+2+3+4) 753.222,9 796.832,0 840.077,8 5,79% 5,43%
1. Active fixe corporale  693.152,6 743.353,4 781.473,0 7,24% 5,13%
2. Active fixe necorporale 2.352,6 2.543,3 2.284,6 8,11% -10,17%
3. Active financiare necurente 43.469,8 36.223,6 42.100,1 -16,67% 16,22%
4. Creanțe necurente (sume ce urmează a fi 
încasate după o perioadă mai mare de 1 an) 14.247,9 14.711,7 14.220,13 3,25% -3,34%
B. ACTIVE CURENTE (subtotal 2 = 1+2+3+4+5) 267.000,3 266.000,5 280.068,4 -0,38% 5,29%
1. Stocuri 19.391,8 19.784,0 21.100,0 2,02% 6,65%
2. Creanțe curente 168.888,8 149.507,1 157.918,2 -11,48% 5,63%
3. Investiții pe termen scurt 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
4. Cheltuieli în avans 629,0 787,2 891,8 25,15% 13,29%
5. Conturi la trezorerie, bănci și conturi   
De disponibilități ale Trezoreriei Centrale 78.090,7 95.922,2 100.158,4 22,83% 4,42%
   - milioane lei -

DATORII 
Sold la 

31.12.2015
Sold la  

31.12.2016
Sold la  

31.12.2017
Evoluție  

2016/2015 
Evoluție  

2017/2016

DATORII (subtotal 1 + subtotal 2) 428.166,2 437.828,0 469.209,9 2,26% 7,17%
DATORII NECURENTE (subtotal 1) 295.493,5 316.482,7 349.193,4 7,10% 10,34%
DATORII CURENTE (subtotal 2) 132.672,7 121.345,3 120.016,5 -8,54% -1,10%

 

Tabel nr. 6 – Situația Bilanțului centralizat al instituțiilor publice 
 
 

Active: 
 

În anul 2016, comparativ cu anul 2015, s-a constatat o creștere semnificativă cu 4,18% a totalului activelor
bilanțului centralizat, determinată, în principal, de creșterea din reevaluare a activelor fixe corporale ale 
instituțiilor publice finanțate din bugetul de stat și de creșterea din reevaluare a activelor fixe corporale ale 
instituțiilor publice finanțate din bugetul unităților administrativ-teritoriale. Aceste active își continuă trendul 
crescător, în anul 2017, comparativ cu anul 2016, înregistrându-se o creștere a acestora cu 5,39%. 

Soldul disponibilităților instituțiilor publice a înregistrat la 31.12.2017 o creștere de 4.236,2 milioane lei față 
de anul precedent. 

Ritmul de creștere al soldului disponibilităților instituțiilor publice a scăzut în anul 2017 față de anul 2016, 
creșterea fiind cu 4,42% față de creșterea de 22,83% a aceluiași sold în anul 2016, comparativ cu anul 2015. În 
sume absolute, soldul disponibilităților instituțiilor publice a atins în anul 2017 nivelul de 100.158,4 milioane lei. 

 

Datorii: 
 

Datoriile necurente au înregistrat o creștere semnificativă în perioada 2015-2017, datorată, în principal,
împrumuturilor pe termen lung ale instituțiilor publice. Datoriile necurente au crescut cu 20.989,2 milioane lei 
în anul 2016 față de anul 2015 (creștere procentuală de 7,10%) și cu 32.710,7 milioane lei în anul 2017 față 
de 2016 (creștere procentuală de 10,34%). 

Datorii curente: În ansamblu, datoriile curente s-au înscris pe un trend descendent, în perioada 2015-2017, 
scăderea cu 8,54% a acestora din anul 2016, comparativ cu anul 2015, fiind urmată de o nouă scădere cu 
1,10% a datoriilor curente în anul 2017 față de anul 2016. 

În structura datoriilor curente s-au înregistrat scăderi semnificative în anul 2017 față de anul 2016 pentru
Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an, cu o scădere de 
5.772,3 milioane lei (-40,36%).  
 

Capitaluri: 
 

Capitalurile instituțiilor publice cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din 
reevaluare, fiind determinate ca diferență între „Total active” şi „Total datorii”. La 31 decembrie 2017, soldul 
capitalurilor proprii ale instituțiilor publice este de 650.936,5 milioane lei, în creștere cu 25.931,8 milioane lei 
față de anul precedent (4,1%). 

Fonduri, rezerve: Soldul fondurilor şi rezervelor instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 a fost de 719.601,9 
milioane lei, în creştere cu 37.577,5 milioane lei faţă de 31 decembrie 2016.  

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care se determină în contabilitatea instituţiilor publice înce-
pând cu 1 ianuarie 2006 prin închiderea conturilor de venituri şi finanţări şi a conturilor de cheltuieli, indiferent 
dacă veniturile au fost încasate sau cheltuielile plătite. La finele anului 2017, Rezultatul patrimonial al exerci-
ţiului curent al instituţiilor publice prezenta un sold debitor (deficit) în sumă de 16.218,2 milioane lei.
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Rezultatul reportat exprimă rezultatul exerciţiilor financiare anterioare. Soldul debitor al rezultatului reportat 
la 31 decembrie 2016 a fost de 44.476 milioane lei, față de rezultatul reportat din anul 2015 care a înregistrat 
valoarea de 53.750,2 milioane lei. La 31 decembrie 2017, Rezultatul reportat prezenta un sold debitor de 
52.447,5 milioane lei. 

 
Constatări rezultate din misiunea de audit financiar asupra Contului general anual de execuție a 

bugetului de stat, efectuată la nivelul Ministerului Finanțelor Publice 
 

 
Constatare În cazul unui număr de 24 de ordonatori principali de credite, reprezentând 38,7% din numărul 

ordonatorilor principali ai bugetului de stat, abaterea procentuală între prevederile inițiale și plățile 
efective depășește 10%, ceea ce indică un nivel destul de scăzut al acurateței programării bugetare.  

 

Pe ansamblu se observă o execuție bugetară de 95,29%, dacă ne raportăm la prevederile finale, și de 
96,18%, dacă ne raportăm la prevederile inițiale, fapt ce ar putea conduce la ideea că ordonatorii principali de 
credite și-au făcut inițial o programare bugetară foarte apropiată de necesitățile reale. Însă o analiză în structură 
evidențiază faptul că au existat ordonatori principali de credite pentru care s-a subestimat semnificativ 
necesarul de credite bugetare și ordonatori pentru care s-a supraestimat semnificativ necesarul de credite 
bugetare. 

 

Recomandare Efectuarea de către MFP a unei analize la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, care înre-
gistrează o abatere mai mare de 10% față de prevederile inițiale, pentru a identifica elementele care au 
determinat acest nivel de abatere și luarea, după caz, a măsurilor necesare pentru corectarea defi-
ciențelor în programare. De asemenea, va fi analizată și perspectiva implementării unui sistem de sanc-
ționare a ordonatorilor principali de credite care înregistrează, în mod nejustificat, la finele exercițiului 
bugetar, diferențe mai mari de 10% față de nivelul de cheltuieli prognozat. 

 

Constatare Referitor la modul de constituire și utilizare a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 
în anul 2017, s-a constatat că prevederile bugetare inițiale ale Fondului de rezervă bugetară (FRB) au 
fost majorate de 6,25 ori pe parcursul exercițiului bugetar. Aceste majorări au fost efectuate, în 
principal, atât pe baza rectificării bugetare, cât și pe baza renunțărilor ordonatorilor principali de credit 
la o parte a creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale (potrivit art. 54 din Legea finanțelor 
publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare), precum și din sumele neutilizate din 
fondurile alocate prin HG-uri din FRB. 

Constituirea FRB din sumele provenind din renunțările ordonatorilor principali de credite bugetare s-a efectuat, 
în special, în lunile noiembrie și decembrie și au fost în sumă de 230.000 mii lei, aceste sume provenind în cea 
mai mare parte din credite bugetare neutilizate de la titlul „Cheltuieli de personal”, urmate de sumele provenind 
de la titlul „Bunuri și servicii”, titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”, transferuri între 
unități ale administrației publice, cheltuieli nefinanciare și din anularea unor acțiuni. 

Acest aspect relevă faptul că, în anul 2017, la nivelul ordonatorilor principali de credite nu s-a realizat cu 
temeinicie obligația prevăzută de art. 54 alin. (10) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, conform 
căreia aceștia ar fi trebuit să analizeze lunar necesitatea menținerii unor credite bugetare pentru care, în baza 
unor dispoziții legale sau a altor cauze, sarcinile au fost desființate sau amânate și nici nu s-a propus
Ministerului Finanțelor Publice anularea creditelor respective. 

Referitor la modul de repartizare a fondurilor la dispoziția Guvernului s-a constatat continuarea practicii 
alocării Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prin derogări de la prevederile art. 301 din Legea 
finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, această modalitate de alocare repre-
zentând 96,3% din totalul sumelor aprobate din FRB în anul 2017. 

Printre motivele care au stat la baza solicitărilor de fonduri din Fondul de rezervă bugetară/Fondul de 
intervenție, potrivit cererilor ordonatorilor de credite ai bugetelor locale înregistrate anterior avizării 
proiectelor de hotărâri de guvern, s-au regăsit următoarele: 

• instituirea măsurii de executare silită a UAT-urilor prin poprirea conturilor, urmând vânzarea 
bunurilor comunei în situația în care nu sunt asigurate sumele necesare efectuării plăților. 
Această speță se regăsește în cazul comunelor Livezile și Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud.

                                                            
1 Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază 
de hotărâri de guvern, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. 
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Ulterior, aceste cereri au fost soluționate prin cuprinderea lor în Hotărârea Guvernului nr. 885/2017; 
• alocarea de fonduri din Fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului pentru lucrările și 

achizițiile efectuate în timpul Stării de alertă din anul 2016, ca urmare a fenomenului de secetă, 
dar nedecontate de UAT-uri din lipsa fondurilor; 

• realizarea tuturor obiectivelor identificate ca fiind necesare în vederea comemorării celor 100 de ani 
de la Victoriile de la Mărăști și Mărășești din Primul Război Mondial și alocarea resurselor 
necesare realizării acestui program în integralitatea sa.  
Curtea de Conturi consideră că apariția acestui eveniment era previzibilă, iar evenimentele legate de 
organizarea acestor tipuri de acțiuni nu erau nici urgente și nici neprevăzute și puteau fi cuprinse în 
bugetul autorităților administrativ-teritoriale cu ocazia rectificărilor bugetare trimestriale care se 
efectuează în mod obișnuit. Această cerere de 19,3 milioane lei a fost soluționată prin cuprinderea 
sumei în Hotărârea Guvernului nr. 472/2017; 

• continuarea asigurării serviciului public de termoficare 
În cazul UAT Constanța, deși MFP face și o analiză a contului de execuție a bugetului local constatând 
că „finanțarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică [...] poate fi asigurată din 
veniturile proprii ale municipiului”, ulterior această cerere a fost soluționată prin cuprinderea ei în 
Hotărârea Guvernului nr. 874/2017. 

La nivelul ordonatorilor de credite ai administrației publice centrale, aceste fonduri au fost utilizate pentru: 
- evenimente legate de organizarea diferitelor tipuri de alegeri locale; 
- asigurarea plății drepturilor de asigurări și asistență socială din sistemul public de pensii. Caracterul 

de urgență al acestor cheltuieli a fost dat de faptul că, încă de la începutul exercițiului bugetar, deși în 
bugetul aprobat nu au fost prevăzute integral sumele necesare pentru plata drepturilor de asistență și 
asigurări sociale, acestea trebuiau totuși să fie plătite în cuantumul stabilit de lege; 

- cheltuieli de personal; 
- anumite evenimente internaționale ale căror apariții sunt certe. 

 

De asemenea, în ceea ce privește gestionarea, monitorizarea și derularea Fondurilor la dispoziția Guver-
nului, în prezent rolul Ministerului Finanțelor Publice se rezumă doar la activitatea de confirmare a existenței 
„disponibilului”, pentru a fi alocat și la operațiunea de modificare a bugetelor ordonatorilor principali de credite 
ai administrației publice centrale, după aprobarea respectivelor hotărâri de guvern. 

 

Recomandare Cu ocazia exercitării atribuțiilor sale de avizare a hotărârilor de guvern, Ministerul Finanțelor Publice 
va efectua demersuri pentru diminuarea/eliminarea practicii derogărilor de la regulile alocării de resurse 
din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzute de art. 30 alin. (2) din Legea finanțelor publice 
nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin aceste demersuri se va urmări asigurarea de fonduri doar pentru cheltuielile pentru care se 
justifică caracterul urgent sau neprevăzut apărut în timpul exercițiului bugetar, la care este necesară 
finanțarea imediată și pentru care fondurile existente în bugetele ordonatorilor principali de credite sunt 
insuficiente în raport cu destinația acestora, din motive independente de voința ordonatorilor de credite.

 

* 
*             * 

 

Analiza indicatorilor aferenți Bugetului general consolidat al României (venituri, cheltuieli, deficit)  
în comparație cu țările Uniunii Europene  

 
A. Veniturile Bugetului general consolidat în România și în țările Uniunii Europene: 

 

Venituri BGC Potrivit datelor prezentate de Eurostat (departamentul responsabil de publicarea unor statistici com-
parabile pentru tot teritoriul Uniunii Europene), publicate în august 2018, nivelul veniturilor aferente Bugetului 
general consolidat (BGC), calculat ca procent din PIB-ul țării noastre, este unul dintre cele mai reduse din 
Uniunea Europeană.  

Astfel, în anul 2017, veniturile BGC au reprezentat în România doar 30,5% din PIB, acest nivel fiind cu 
mult mai mic decât media țărilor UE (care a fost de 44,9% din PIB), singura țară în care s-a înregistrat un 
nivel mai redus fiind Irlanda (25,7%). 

Dintre țările în care ponderea veniturilor BGC se află peste media Uniunii Europene se remarcă Franța 
(53,9%), Belgia (51,2%), Austria (48,4%) și Germania (45,2%), în timp ce țările situate în Europa Centrală și 
de Est realizează o pondere în PIB a veniturilor BGC superioară celei din România, dar sub media UE, ca de 
exemplu: Ungaria (44,5%), Republica Cehă (40,4%), Polonia (39,6%), Slovacia (39,4%), Bulgaria (36,1%). 
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În graficul următor este prezentată situația înregistrată în anul 2017 în țările supuse analizei Eurostat, 
referitoare la ponderea veniturilor Bugetului general consolidat în Produsul intern brut: 

 
 

Sursa: Eurostat, Ultima actualizare: 16.08.2018 
Grafic nr. 3 – Veniturile Bugetului general consolidat raportate la PIB (%) în anul 2017 

 
Analiza Evoluția acestui indicator în perioada 2006-2017 relevă o situație diferită în cazul României față de media 

Uniunii Europene. Astfel, în timp de media UE prezintă o evoluție constantă în toată perioada analizată (în jurul 
nivelului de 44,5%-45% din PIB), în România se înregistrează o traiectorie fluctuantă: de la 33% în perioada 
2001-2014, urmând o creștere bruscă la 35% în anul 2015, după care, în ultimii doi ani, s-a înregistrat o scădere
la fel de bruscă (31,6% în anul 2016 și 30,5% în anul 2017).  

 
Grafic nr. 4 – Evoluția veniturilor Bugetului general consolidat (% din PIB) în perioada 2006-2017 
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B. Cheltuielile Bugetului general consolidat: 
 

Cheltuieli            
BGC 

În mod similar situației înregistrate în cazul veniturilor BGC, condiționat de nivelul veniturilor colectate și de 
încadrarea în deficitul de maximum 3% din PIB, ponderea în PIB a cheltuielilor BGC din România prezintă unul 
dintre cele mai scăzute niveluri din Uniunea Europeană (33,4% din PIB în România față de 45,8% − media 
țărilor UE), un nivel mai scăzut al ponderii în PIB a cheltuielilor BGC se înregistrează doar în Irlanda (26,1%) 
și Lituania (33,3%). 

Situația comparativă a ponderii cheltuielilor BGC în PIB, în anul 2017, este ilustrată în graficul următor: 
 

 

 
 

Sursa: Eurostat, Ultima actualizare: 16.08.2018 
Grafic nr. 5 – Nivelul cheltuielilor Bugetului general consolidat (% din PIB) în anul 2017 

 
 

Evoluția 
veniturilor și 
cheltuielilor 
BGC 

Din analiza comparativă a evoluției veniturilor și cheltuielilor BGC în perioada 2006-2017, prezentată în 
graficul nr. 6, rezultă că în România s-a înregistrat un comportament similar cu cel al mediei UE până în anul 
2015, respectiv de creștere a ponderii în PIB a veniturilor și de scădere a ponderii în PIB a cheltuielilor. 

În ultimii doi ani însă, evoluția acestor indicatori este diferită față de media UE: în România a scăzut 
ponderea veniturilor (de la 35% în anul 2015 la 31,6% în anul 2016 și la 30% în anul 2017) într-un ritm mai 
alert decât cel al cheltuielilor (de la 35,8% în anul 2015 la 34,6% în anul 2016 și la 33,4% în anul 2017), în timp 
ce media UE prezintă o traiectorie ascendentă în cazul veniturilor (de la 44,7% în anul 2015 la 44,9% în anul 
2017) și una descendentă în cazul cheltuielilor (de la 47% în anul 2015 la 45,8% în anul 2017).  
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Grafic nr. 6 – Evoluția veniturilor și cheltuielilor Bugetului general consolidat (% din PIB) în UE și România 
 

 
 
 

C. Deficitul Bugetului general consolidat: 
 
 

Deficit                 
BGC 

Conform datelor prezentate de Eurostat, România a înregistrat în anul 2017 al treilea cel mai mare deficit 
din Uniunea Europeană, respectiv -2,9% din PIB, fiind depășită doar de Spania (-3,1%) și de Portugalia (-3%). 
Deficite mai mari comparativ cu media UE (-1%) au fost înregistrate în Franța (-2,6%), Italia (-2,3%), Ungaria 
(-2%), Marea Britanie (-1,9%) și Polonia (-1,7%). 

Țările care au obținut un excedent bugetar peste 1% sunt: Malta (+3,9%), Cipru (+1,8%), Cehia (+1,6%), 
Luxemburg (+1,5%), Suedia (+1,3%), Germania (+1,3%), Olanda (+1,1%). 

Situația deficitului/excedentului BGC înregistrat în anul 2017 în țările membre ale Uniunii Europene este 
prezentată în graficul următor: 

 
 

Grafic nr. 7 – Situația deficitului/excedentului înregistrat în anul 2017 
 

În graficul următor este prezentată situația deficitelor anuale înregistrate în România, comparativ cu media țărilor UE, în 
perioada 2006-2017:  
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Grafic nr. 8 – Evoluția comparativă a deficitului anual al BGC 
 
Analiza Așa cum reiese și din graficul de mai sus, în perioada 2012-2015, România a înregistrat deficite anuale ale 

BGC mai mici față de media UE, însă din anul 2016 a revenit la situația din perioada anterioară anului 2012 și 
a raportat deficite mai mari față de media UE, respectiv 3% în anul 2016 și 2,9% în anul 2017. 

 
 
 
 
 
 

D. Datoria publică guvernamentală: 
 

Datoria             
publică 
guvernamentală 
 

Conform datelor publicate de Eurostat, România a înregistrat și în anul 2017 unul dintre cele mai reduse 
grade de îndatorare (pondere a datoriei publice guvernamentale în PIB) din Europa, înregistrând un nivel al 
acestui indicator de 35% din PIB, față de 81,6% media UE. 

În cadrul Uniunii Europene, cele mai ridicate niveluri ale ponderii datoriei publice guvernamentale în PIB le 
înregistrează Grecia (178,6%), Italia (131,8%), Portugalia (125,7%), Belgia (103,1%), Spania (98,3%), Franța 
(97%) și Marea Britanie (87,7%). 

Un nivel mai scăzut al datoriei publice guvernamentale, comparativ cu cel al țării noastre, îl înregistrează 
doar Cehia (34,6%), Bulgaria (25,4%), Luxemburg (23%) și Estonia (9%). 

Situația datoriei publice guvernamentale (ca pondere în PIB) înregistrată în anul 2017 de către țările 
membre UE este prezentată în graficul următor: 

 

 
 

Grafic nr. 9 – Datoria publică brută (% din PIB) în anul 2017 
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Datoria                  
publică 
guvernamentală 
 

Prin comparație, se constată că în perioada 2000-2017 datoria publică guvernamentală a României a urmat 
un traseu similar de creștere/descreștere anuală cu media Uniunii Europene, iar aspectul pozitiv constă în 
faptul că atât nivelul, cât și ritmul de creștere a acestui indicator au fost mult inferioare mediei europene. Astfel, 
așa cum este ilustrat și prin graficul următor, datoria publică guvernamentală a României a crescut în perioada 
2000-2017 de la 22,4% din PIB (în anul 2000) la 35% din PIB (în anul 2017), în timp ce media UE a ajuns de 
la 60,1% în anul 2000 la 81,6% în anul 2017.  

 

 

   

Sursa: Eurostat, Ultima actualizare: 16.08.2018 
Grafic nr. 10 – Evoluția datoriei publice (% din PIB) în perioada 2000-2017 
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Prezentare Curtea de Conturi efectuează auditul financiar asupra conturilor de execuție a bugetelor autorităților și 

instituțiilor publice pentru certificarea acurateței și veridicității datelor din conturile de execuție verificate. Prin 
Programul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2018 au fost programate și s-au efectuat misiuni de audit 
financiar la toți cei 61 de ordonatori principali de credite finanțați în anul 2017 din bugetul de stat, precum și la 
unii ordonatori secundari și terțiari de credite ai acestora. 

Misiunile de audit financiar asupra conturilor de execuție a bugetelor instituțiilor și autorităților publice 
finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat s-au concentrat pe: 

- obținerea unei asigurări că situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu cadrul legal de raportare 
financiară aplicabil în România; 

- analizarea activității entităților verificate și identificarea deviațiilor de la aplicarea corectă a reglemen-
tărilor legale cu incidență directă asupra utilizării fondurilor publice; 

- evaluarea modului în care managementul instituțiilor a adoptat măsuri de limitare a riscurilor, a 
disfuncțiilor și abaterilor constatate în acțiunile de audit desfășurate în anii precedenți; 

- evaluarea sistemelor de audit și control intern pentru a identifica măsura în care acestea reprezintă 
sisteme dinamice, flexibile, capabile să gestioneze riscurile și să se adapteze modificărilor legislative 
cu incidență directă asupra comportamentului financiar al instituțiilor publice auditate; 

- evaluarea capacității controlului intern managerial de a utiliza o bază de informații adecvată, credibilă, 
oportună, actuală și accesibilă, necesară adoptării unor decizii optime în vederea administrării corecte 
a patrimoniului public; 

- examinarea modului în care măsurile corective dispuse prin deciziile emise în urma acțiunilor de audit 
financiar desfășurate în anii precedenți au fost implementate de entitățile verificate, astfel încât să 
garanteze o bună gestiune financiară sub toate aspectele semnificative. 

Măsurile dispuse prin deciziile emise de Curtea de Conturi, precum și recomandările formulate în auditul 
performanței au contribuit în timp la îmbunătățirea calității gestiunii economico-financiare a unor entități 
verificate, în sensul în care fie nu au mai fost constatate abateri de la legalitate, fie aspectele constatate în 
activitatea acestor instituții, prin natura și contextul lor, s-au încadrat într-un nivel de rezonabilitate acceptabil, 
situat sub pragul de semnificație stabilit în conformitate cu standardele de audit. 

În ultimii ani, în cazul unor instituții și autorități, situațiile financiare au înregistrat în mod progresiv o 
acuratețe îmbunătățită ca urmare a măsurilor dispuse prin decizii de Curtea de Conturi și a recomandărilor 
formulate, concomitent cu disponibilitatea acestor autorități de a le pune în aplicare.  

 

Opinie 
nemodificată 

Acest context a determinat exprimarea unei opinii nemodificate (fără rezerve) pentru instituțiile și 
autoritățile publice ale căror situații financiare au fost reale și conforme cu legile și reglementările în vigoare, 
iar patrimoniul public și privat a fost corect gestionat de către conducătorii acestora, care au calitatea de 
ordonatori de credite. Pentru toate aceste entități au fost emise certificate de conformitate în baza opiniei 
nemodificate exprimate de Curtea de Conturi.  

Entitățile care au primit certificat de conformitate ca urmare a prezentării situațiilor financiare fără denaturări 
semnificative, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, sunt:

Capitolul 

1 Audit public extern
Secțiunea

1.1
Secțiunea

1.2
Secțiunea

1.3
Secțiunea

1.4
Secțiunea 

1.5
Secțiunea

1.6
Secțiunea

1.7
Secțiunea

1.8
Secțiunea

1.9

Auditul financiar la autoritățile și instituțiile publice din 
administrația publică centrală în anul 2017
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1. Agenția Națională de Integritate 
2. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 
3. Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 
4. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 
5. Avocatul Poporului  
6. Curtea Constituțională  
7. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
8. Ministerul pentru Relația cu Parlamentul 
9. Consiliul Superior al Magistraturii 
10. Înalta Curte de Casație și Justiție 
11. Serviciul de Informații Externe 
12. Serviciul de Protecție și Pază 
13. Serviciul de Telecomunicații Speciale 
14. Serviciul Român de Informații 

 

Opinie cu 
rezerve, cu 
paragraf de 
evidenţiere           
a anumitor 
aspecte 

Au fost exprimate și opinii cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte (opinie modificată), 
întrucât situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu cadrul general de raportare, prezentând însă 
unele denaturări care, analizate în mod individual și agregat, nu au afectat în mod semnificativ situațiile 
financiare ori care au fost remediate în timpul misiunii de audit financiar. 

Autoritățile și instituțiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat, pentru care a fost emisă opinie cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor 
aspecte, sunt: 

1. Ministerul Finanțelor Publice – buget de stat 
2. Ministerul Finanțelor Publice – datorie publică 
3. Secretariatul General al Guvernului 
4. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 
5. Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
6. Ministerul Sănătății  
7. Administrația Prezidențială 
8. Camera Deputaților  
9. Consiliul Legislativ  
10. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 
11. Senatul României  
12. Autoritatea Electorală Permanentă 
13. Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități 
14. Consiliul Economic și Social 
15. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 
16. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 
17. Ministerul Educației Naționale 
18. Ministerul Afacerilor Interne 
19. Ministerul Apărării Naționale 
20. Societatea Română de Radiodifuziune 
21. Ministerul Public  
22. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

 

Opinie  
contrară 

Totuși, la unele dintre instituțiile/autoritățile publice auditate s-au constatat abateri de la cadrul de 
reglementare legală, nereguli în gestionarea patrimoniului sau nerespectarea principiilor de eficiență, 
economicitate și eficacitate, care au afectat acuratețea datelor din situațiile financiare, astfel încât opinia 
exprimată a fost opinie contrară.  

Principalele observații ale Curții de Conturi la ordonatorii de credite pentru care a fost emisă opinie cu rezerve, cu 
paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte, (fără conturi certificate) și opinie contrară, precum și cele mai importante 
recomandări formulate sunt prezentate sintetic în continuare, pentru fiecare dintre aceștia, iar conturile de execuție a bugetelor 
ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pe anul 2017 sunt prezentate în Anexa nr. 1. 
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ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ 
 
Prezentare Administrația Prezidențială este instituția aflată la dispoziția președintelui României pentru îndeplinirea 

prerogativelor și atribuțiilor constituționale ale acestuia, asigurând suportul logistic, organizatoric, de protocol și 
de administrare pentru președinte și pentru activitățile curente. Administrația Prezidențială are în subordine 
Muzeul Național Cotroceni, finanțat din venituri proprii și subvenții. 

Administrația Prezidențială este organizată în cancelarii, departamente și compartimente, care gestionează
agenda președintelui, elaborează diverse acte și documente care țin de responsabilitatea și atribuțiile pre-
ședintelui, analizează constituționalitatea legilor înainte de promulgare, mențin și întrețin relațiile cu autoritățile 
publice, cu entități interne și internaționale, organizează relațiile cu mass-media și cu publicul, administrează
activitățile de protocol și reprezentare, asigură și gestionează activitățile de registratură, fondul arhivistic, 
resursele umane, materiale și financiare ș.a. De asemenea, instituția administrează spațiile Palatului Cotroceni, 
sediul Administrației Prezidențiale. 

Finanțarea cheltuielilor de funcționare a Administrației Prezidențiale se asigură, potrivit legii, de la bugetul 
de stat și din venituri extrabugetare, realizate, administrate și contabilizate (Muzeul Național Cotroceni). 
 

Opinia                 
de audit 

Având în vedere concluziile generale rezultate în urma auditului financiar a fost exprimată o opinie cu 
rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, având în vedere că în timpul acțiunii de audit 
financiar, Administrația Prezidențială a luat măsuri pentru eliminarea unor erori de înregistrare sau deficiențe 
semnalate de Curtea de Conturi.  
 

Constatări Misiunea de audit a identificat nereguli care constau în includerea în cheltuielile cu piesele de schimb a unui 
număr de 5 (cinci) produse hardware stocare flash, în sumă de 110 mii lei, precum și în includerea în cheltuielile
cu reparațiile curente a unor lucrări de extindere a sistemului de control acces efectuate la sistemul de 
supraveghere video și detecție intruziune, acestea având ca efect necapitalizarea cheltuielilor ulterioare efectuate 
pentru creșterea capacității de stocare, respectiv a celor efectuate pentru îmbunătățirile aduse activului fix. 

Nu au fost respectate în totalitate prevederile legale referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor 
financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017, constând în: 
 preluarea unor solduri din balanța de verificare a conturilor în bilanțul contabil întocmit la data de 

31.12.2017;  
 raportarea la creanțe curente a unor creanțe necurente, reprezentând sume provenite din concediile și 

indemnizațiile nerecuperate de la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București; 
 neevidențierea la „Angajamente legale de plătit” din „Contul de execuție bugetară al instituțiilor publice –

Cheltuieli” la data de 31.12.2017 și necorelarea cu evidența contabilă de la sfârșitul anului a unei sume 
rămase neachitată, reprezentând contravaloarea combustibilului achiziționat în luna decembrie 2017;  

 întocmirea, în unele cazuri, a angajamentelor bugetare la o dată ulterioară efectuării achiziției prin SEAP.
S-au mai constatat unele deficiențe referitoare la: 

 neînregistrarea în contul „Disponibil din garanția constituită pentru bună execuție” a unei garanții de bună
execuție; 

 neconcordanța între suma înregistrată pe cheltuieli în anul 2017, aferentă finalizării și punerii în funcțiune 
a investiției aflate în curs de execuție din anul 2015, și valoarea obiectivului „Sistem de automatizare irigare 
vegetație”, aflat în evidența contabilă la data de 31.12.2017; 

 acordarea, în unele cazuri, a vizei de Control financiar preventiv propriu, ulterior încheierii contractelor; 
 înregistrarea eronată în evidența contabilă a exercițiului financiar 2017 a unor cheltuieli aferente anului 2016.

 

Măsuri                   
luate                  
în timpul 
auditului 

În timpul misiunii de audit a fost completată și aprobată Procedura operațională privind elaborarea bilanțului 
contabil (PO SG-25), prin revizuirea punctului 25.3.8 referitor la Elaborarea și verificarea bilanțului contabil.  

S-a revenit asupra cererilor anterioare de recuperare a concediilor medicale decontate salariaților înaintea 
datei de 1.01.2011 și, totodată, a fost stornată suma reprezentând creanțe necurente din contul „Debitori sub 
un an” și repusă corect în contul „Debitori peste un an”, iar contravaloarea facturilor de carburant rămase 
neachitate la sfârșitul anului 2017 a fost înregistrată corect.  

A fost elaborată Procedura operațională privind întocmirea, avizarea, derularea și monitorizarea con-
tractelor de livrare produse, servicii și lucrări din cadrul Administrației Prezidențiale, Ediția I. Procedura 
menționată reglementează modalitatea de lucru și pașii concreți de urmat pentru întocmirea, derularea și 
monitorizarea contractelor de livrare produse, servicii și lucrări, precum și responsabilitățile și răspunderile
persoanelor implicate pe tot parcursul derulării acestei activități.  
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De asemenea, au fost operate următoarele corecții: 
 înregistrarea în contul „Disponibil din garanția constituită pentru bună execuție” a contravalorii garanției de 

bună execuție în sumă de 22 mii lei (sumă aflată la dispoziția Administrației Prezidențiale); 
 reglarea sumei aferente finalizării și punerii în funcțiune a investiției „Sistem de automatizare irigare 

vegetație” prin debitarea contului „Construcții-alte active fixe încadrate la grupa construcții” și creditarea 
contului „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”; 

 revizuirea Monografiei contabile, adaptată la specificul și caracterul particular al activității desfășurate în 
cadrul entității. 

 

Recomandări A fost formulată recomandarea de a corecta erorile cauzate de înregistrarea pe cheltuieli a lucrărilor de 
extindere a sistemului de control acces/produselor hardware stocare flash și de a executa înregistrarea corectă
a acestora prin capitalizarea și recunoașterea cheltuielilor ulterioare pe măsura amortizării. 

Măsurile luate de entitate ca urmare a receptivității manifestate față de recomandările auditorilor publici 
externi au fost de natură să influențeze pozitiv activitatea instituției, creând premisele ca situațiile financiare 
întocmite după finalizarea misiunii de audit a Curții de Conturi să reflecte cu mai multă fidelitate datele pe care 
acestea le conțin cu privire la activitatea economică desfășurată.  

 

La Muzeul 
Național 
Cotroceni 

Muzeul Național Cotroceni este o instituție publică de cultură, de importanță națională, care are ca 
obiective colecționarea, menținerea evidenței, cercetarea științifică, documentarea, conservarea și restaurarea 
bunurilor culturale, precum și protejarea, dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului deținut prin expoziții, 
publicații și orice alte forme ale comunicării către public. 

Începând cu 1 ianuarie 2002, Muzeul Național Cotroceni funcționează în spațiile repartizate în latura veche a 
Palatului Cotroceni, ca instituție publică de cultură, în subordinea Administrației Prezidențiale, este finanțat din 
venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat și este condus de un director care este ordonator terțiar de credite.

 

Opinia                
de audit 

Pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar al contului de execuție și al bilanțului 
contabil încheiate pentru exercițiul bugetar 2017 a fost exprimată o opinie contrară, întemeiată pe faptul că
au existat și nereguli care au influențat situațiile financiare. 

 

Constatări Acestea constau în:  
 nerestituirea către bugetele din care au fost acordate a sumelor provenite din plățile efectuate în anii 

precedenți, reprezentând indemnizații pentru concedii medicale aferente anilor 2014 și 2015, încasate de 
la CASMB, și a unei imputații încasate; 

 calculul eronat al unor drepturi salariale prin diminuarea sau acordarea în plus a unora dintre acestea, 
sumă exonerată la plată în temeiul Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri 
publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială; 

 înregistrarea dublă în contul de evidență în afara bilanțului „Valori materiale primite în păstrare sau 
custodie” a unor bunuri primite de la Administrația Prezidențială, rezultând o diferență de 73 mii lei între 
soldul contului de evidență în afara bilanțului „Valori materiale primite în păstrare sau custodie” și valoarea 
bunurilor primite în custodie, așa cum se regăsesc în contractele de custodie;  

 înregistrarea obligațiilor rezultate din titlurile de executare silită primite de instituție pentru angajații Muzeului 
Național Cotroceni în contul „Alte datorii și creanțe cu bugetul statului”, fără a se respecta funcția economică
a contului, ca datorii ale entității și raportarea acestora în situațiile financiare;  

 întocmirea, în unele cazuri, a angajamentului bugetar ulterior angajamentului legal și acordarea vizei pentru 
controlul financiar preventiv propriu pe angajamente legale, fără punerea în rezervă a creditelor bugetare.

 

Recomandări Recomandările formulate au vizat instituirea unor măsuri care să asigure creșterea eficienței sistemului de 
control intern managerial în domeniul salarizării personalului și exercitarea controlului financiar preventiv propriu 
într-un mod cât mai riguros, în totală concordanță cu normele legale incidente.

Măsuri                  
luate                      
în timpul 
auditului 

Pentru remedierea deficiențelor de natură financiar-contabilă nu a fost necesară emiterea deciziei, entitatea 
luând măsuri de remediere în timpul misiunii, după cum urmează: 
 entitatea a virat la bugetul statului suma reprezentând indemnizații pentru concedii medicale încasate de 

la CASMB și o imputație încasată; 
 au fost recalculate drepturile salariale eronat stabilite; 
 au fost stornate din contul „Alte datorii și creanțe cu bugetul statului” și înregistrate corect în contul din 

afara bilanțului „Alte valori în afara bilanțului” sumele de recuperat rezultate din titlurile de executare silită 
primite de instituție pentru angajații săi.
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SENATUL ROMÂNIEI 
 
Prezentare Potrivit prevederilor Constituției, Senatul, alături de Camera Deputaților, formează cele două Camere ale 

Parlamentului, organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării.  
Organizarea și funcționarea serviciilor Senatului sunt prevăzute de regulamentul propriu aprobat prin 

hotărâre a Senatului, iar resursele financiare sunt prevăzute în bugetul aprobat în ședința Senatului, care este
inclus în bugetul de stat. În structura serviciilor Senatului funcționează departamente, direcții generale, direcții, 
servicii și birouri. 

Secretarul general coordonează activitatea serviciilor Senatului și răspunde în fața Senatului și a Biroului 
permanent de modul în care își îndeplinește atribuțiile, în vederea asigurării bunei funcționări a serviciilor 
Senatului, având calitatea de ordonator principal de credite. 

În subordinea Senatului României este organizat și funcționează Institutul Revoluției Române din Decembrie 
1989 (IRRD) ca ordonator terțiar de credite, finanțat din subvenții de la bugetul de stat și din venituri proprii. 

Finanțarea cheltuielilor Senatului României se asigură de la bugetul de stat, pe lângă această instituție 
desfășurându-se și activități finanțate din venituri proprii la nivelul Centrului de organizare și promovare 
evenimente (COPE). 

Opinia                 
de audit 

Pe baza concluziilor generale rezultate în urma auditului financiar a fost exprimată o opinie cu rezerve, cu 
paragraf de evidenţiere a unor aspecte. 

Constatări La emiterea acestei opinii s-au avut în vedere aspectele constatate în anul 2016 cu privire la salarizarea 
funcțiilor de secretar general și secretar general adjunct, întrucât efectele neregulilor constatate au influențat 
și situațiile financiare ale anului 2017, iar implementarea măsurilor dispuse a intrat sub efectul Legii nr. 78/2018 
privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură
salarială, precum și sub efectul Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

De asemenea, s-a apreciat că auditul intern are o contribuție nesemnificativă la îmbunătățirea controlului 
intern managerial din cadrul Senatului României în condițiile în care Senatul României este o entitate de 
dimensiuni mari, ca buget și număr de personal, are o structură eterogenă și cheltuieli de natură economică
diferită, patrimoniu diversificat, normative proprii pentru unele cheltuieli sau acțiuni, venituri proprii, debitori în 
urmărire/litigii, achiziții multiple de bunuri/servicii/lucrări (investiții) prin proceduri de achiziții publice sau 
cumpărări directe, are în subordinea sa un ordonator terțiar (IRRD), aspecte care necesită auditarea acestor 
domenii periodic (o dată la 3 ani).

Recomandări S-a recomandat instituirea tuturor măsurilor care se impun în scopul eliminării disfuncționalităților din 
activitatea de audit intern, astfel încât aceasta să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile Senatului.

La Institutul 
Revoluției 
Române din 
Decembrie 
1989 

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 este o instituție publică de interes național, cu personalitate 
juridică, în subordinea Senatului României, fiind organizat și funcționând potrivit Legii nr. 556/2004 privind înfiin-
țarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 și potrivit Regulamentului de organizare și funcționare
aprobat de Colegiul Național al Institutului în ședința din data de 26.05.2016. 

Institutul este reprezentat ca persoană juridică de către directorul general, care este ordonator terțiar de 
credite. Cheltuielile curente și de capital ale institutului se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate 
de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului.

Opinia                   
de audit 

Având în vedere concluziile generale rezultate în urma auditului financiar la Institutul Revoluției Române 
din Decembrie 1989 a fost exprimată o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a unor aspecte.  

Constatări S-a constatat întocmirea propunerilor de angajare și a angajamentelor bugetare ulterior angajamentelor 
legale, contrar prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale Ordinului ministrului finanțelor 
publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 
plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare, 
cu modificările și completările ulterioare. Totodată, a fost numită în comisia de inventariere, în calitate de 
membru, o persoană care avea atribuții de gestionar și casier. De asemenea, s-a procedat la reținerea garanției 
în numerar unui gestionar numit prin decizie a ordonatorului de credite, fără a se întocmi contract de garanție.

Măsuri                   
luate                  
în timpul 
auditului 

Pe parcursul misiunii de audit, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 a procedat la: 
 revizuirea Procedurii operaționale Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

și a Procedurii operaționale Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;  
 încheierea contractului de garanție pentru persoana cu atribuții de gestionar. 
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CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
Prezentare Camera Deputaților, alături de Senatul României, potrivit prevederilor Constituției, alcătuiesc cele două

Camere ale Parlamentului, organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării.
Organizarea și funcționarea serviciilor Camerei Deputaților sunt stabilite prin regulament propriu, aprobat 

prin hotărâre a Camerei Deputaților. În structura organizatorică a Camerei Deputaților sunt incluse depar-
tamente funcționale, care asigură desfășurarea în condiții optime a activității parlamentare.  

Activitatea serviciilor acestui for legislativ este condusă de secretarul general al Camerei Deputaților, ca 
ordonator principal de credite, iar prin aceste servicii se asigură condițiile organizatorice, materiale și asistența 
de specialitate pentru pregătirea și desfășurarea activității parlamentare la sediul acesteia și în circumscripțiile 
electorale. Natura și complexitatea activității Camerei Deputaților în calitate de Cameră a Parlamentului, 
administrarea clădirii și a terenului aferent Palatului Parlamentului, funcționarea Centrului Internațional de 
Conferințe (ca activitate finanțată din venituri proprii) și a ordonatorului terțiar de credite subordonat – Institutul 
Român pentru Drepturile Omului (IRDO), conferă acțiunii de audit un caracter specific și complex.  

Opinia                   
de audit 

Având în vedere concluziile generale rezultate în urma auditului financiar a fost exprimată o opinie cu 
rezerve, cu paragraf de evidențiere a două aspecte, motivată de faptul că în urma misiunii de audit financiar 
au fost constatate unele deficiențe referitoare, în primul rând, la efectuarea de plăți din resursele activității 
finanțate din venituri proprii pentru cheltuieli aferente activității finanțate de la buget, iar, în al doilea rând, la 
luarea în calcul la determinarea rezultatului fiscal pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii a 
consumurilor aferente utilităților Camerei Deputaților pentru activitatea proprie bugetară, în sumă de 1.354 mii 
lei, în condițiile în care acestea nu reprezentau cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice.

 

Constatări Această situație a influențat calculul și plata impozitului pe profit pentru anul 2017 și excedentul bugetului 
activității finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017. 

La exprimarea opiniei au fost avute în vedere și neregulile constatate în anii precedenți și care nu au fost 
înlăturate în cursul anului 2017, efectele acestora propagându-se și în situațiile financiare întocmite la 31.12.2017.

 

Recomandări Recomandările formulate vizează: 
 delimitarea cheltuielilor efectuate pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii de cele efectuate 

pentru activitatea Camerei Deputaților finanțată de la buget, cu respectarea prevederilor legale, începând 
cu data intrării în vigoare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 recalcularea impozitului pe profit aferent anului 2017 pentru activitatea economică desfășurată pe lângă
Camera Deputaților, finanțată integral din venituri proprii. 
Reprezentanții conducerii Camerei Deputaților au fost informați despre aspectele constatate, agreând 

necesitatea unei analize a cheltuielilor având ca scop delimitarea activității finanțate integral din venituri proprii 
de cea pentru activitatea finanțată de la buget. 
 

La Institutul 
Român                
pentru 
Drepturile 
Omului                
(IRDO)  
 

Institutul Român pentru Drepturile Omului este o instituție cu personalitate juridică, în subordinea Camerei 
Deputaților, fiind organizat și funcționând potrivit Legii nr. 9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru 
Drepturile Omului și ale Regulamentului de organizare și funcționare. 

Institutul este reprezentat ca persoană juridică de către directorul executiv, în calitate de ordonator de 
credite, iar conducerea activității curente a acestuia este asigurată de un organ colectiv de conducere, Comi-
tetul director, format din șapte persoane (parlamentari, oameni de știință, reprezentanți ai organizațiilor 
neguvernamentale și directorul executiv) desemnate din rândul membrilor Consiliului general al Institutului. 

Cheltuielile Institutului sunt acoperite integral de la bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputaților.  
 

Opinia                   
de audit 

Pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar al contului de execuție și al bilanțului 
contabil încheiate pentru exercițiul bugetar 2017, din care rezultă nereguli privind stabilirea și acordarea 
eronată a unor drepturi de natură salarială, a fost exprimată o opinie contrară. 

 

Constatări Salariile de bază pentru personalul Institutului au fost asimilate, începând cu luna iunie 2017, la nivelul 
funcțiilor contractuale din cadrul Camerei Deputaților, respectiv cele prevăzute în anexa VIII, cap. II, lit. A/I/1/a și 
b/2.8 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
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completările ulterioare, în condițiile în care funcțiile personalului Institutului nu se regăsesc în anexa menționată. 
Potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, funcțiile existente în cadrul 
IRDO se regăsesc la Anexa I, Familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ” − Cap. II Unități de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, precum și Anexa III Familia ocupațională de funcții bugetare 
„Cultură” − Cap. II Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România.  

Sumele reprezentând drepturi salariale stabilite și acordate eronat în anul 2017 intră sub incidența 
prevederilor Legii nr. 78/2018. Totodată, în baza art. 3 din această lege, ordonatorul de credite are obligația de 
a recalcula salariul de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare începând cu data intrării în vigoare 
a acestui act normativ. 

S-a constatat că nu a fost actualizată valoarea garanției reținute gestionarului cu salariul de bază lunar al 
acestuia, contractul de garanție fiind încheiat în anul 1999, avându-se în vedere salariul gestionarului din acea 
perioadă. 

Recomandări Recomandarea pentru IRDO este să procedeze la recalcularea salariului de bază și a celorlalte elemente 
ale sistemului de salarizare începând cu luna martie 2018, în baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 78/2018. 

 

Măsuri                   
luate                      
în timpul 
auditului 

În timpul discuțiilor purtate, reprezentanții IRDO au avut un alt punct de vedere referitor la aspectele privind 
stabilirea și acordarea eronată a unor drepturi de natură salarială, susținând că demersurile întreprinse la 
Camera Deputaților și la Ministerul Muncii și Justiției Sociale sunt suficiente în vederea asimilării, din punct de 
vedere al salarizării, a personalului IRDO cu cel de la serviciile Parlamentului.  

În timpul misiunii de audit financiar a fost actualizată valoarea garanției cu salariul de bază lunar al 
persoanei cu atribuții de gestionar, prin încheierea unui nou contract de garanție.  

Măsurile dispuse în anul 2018 au făcut obiectul unei misiuni de follow-up, prin care s-a constatat că acestea 
au fost duse la îndeplinire, în sensul că au fost luate măsuri pentru reîncadrarea conform legii a personalului
și au fost calculate sumele acordate în plus, respectiv suma de 320 mii lei, pentru perioada iunie-martie 2018 
(cuprinzând diferențe salariale și contribuții), care intră sub incidența Legii nr. 78/2018 și suma de 34 mii lei 
pentru care au fost luate măsuri de recuperare eșalonată de la salariați. 

 

 
CONSILIUL LEGISLATIV 

 
Prezentare Consiliul Legislativ este organul consultativ de specialitate al Parlamentului, care examinează și avizează

proiectele de legi, propunerile legislative și proiectele de ordonanțe și de hotărâri cu caracter normativ ale 
Guvernului în vederea supunerii lor spre legiferare sau adoptare, după caz, și elaborează Repertoriul legislației 
României. Totodată, Consiliul Legislativ avizează, în condițiile legii, rectificările ce se propun a fi aduse unor 
acte normative după publicarea acestora, în cazul descoperirii de erori materiale.  

În structura organizatorică a Consiliului Legislativ sunt cuprinse: Secția de drept public, Secția de drept 
privat și Secția de evidență oficială a legislației și documentare, Departamentul pentru armonizarea legislației 
cu reglementările Uniunii Europene, Departamentul de informatică legislativă, Secretariatul Consiliului 
Legislativ, Biroul organizare, resurse umane și contencios și Compartimentul de audit public intern. Secțiile au 
în componența lor sectoare constituite pe criterii în acord cu natura legislației și profilul de activitate. 

Consiliul Legislativ este condus de un președinte, care este ordonator principal de credite. 

Opinia de audit Având în vedere concluziile generale rezultate în urma auditului financiar a fost exprimată o opinie cu 
rezerve, cu paragraf de evidenţiere a unor aspecte. La exprimarea opiniei s-au avut în vedere, cu prioritate,
natura și contextul neregulilor constatate.

Constatări Misiunea de audit a identificat unele neregularități constând în afectarea cheltuielilor anului 2017 ca urmare a 
stabilirii și acordării retroactive a unor drepturi salariale cuvenite unui număr de 26 de salariați, în condițiile 
nerespectării prevederilor legale privind angajarea cheltuielilor publice și reflectarea acestora în evidența contabilă.

Ținând seama de faptul că, prin specificul lor, efectele neregulilor constatate nu pot fi înlăturate (drepturile 
salariale fiind cuvenite conform legii), Curtea de Conturi nu a formulat recomandări, considerând că ordonatorul 
de credite are în responsabilitatea sa modul de gestionare a sistemului de salarizare la nivelul instituției, așa 
cum rezultă din prevederile art. 3 alin. (1) și (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice. 
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CONSILIUL CONCURENȚEI 
 
Prezentare Consiliul Concurenței este o autoritate administrativă autonomă, care își exercită atribuțiile potrivit 

prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În calitate de 
autoritate națională de concurență, instituția pune în aplicare și asigură respectarea prevederilor naționale și 
comunitare în domeniul concurenței. În același timp, Consiliul Concurenței are rolul de autoritate națională de 
contact în domeniul ajutorului de stat, între Comisia Europeană, pe de o parte, și instituțiile publice, furnizorii 
și beneficiarii de ajutor de stat, pe de altă parte. 

Plenul Consiliului Concurenței este un organ colegial și este format din șapte membri, astfel: un președinte, 
doi vicepreședinți și patru consilieri de concurență.  

Funcția de președinte al Consiliului Concurenței este asimilată celei de ministru, funcțiile de vicepreședinte 
și consilier de concurență sunt asimilate celei de secretar de stat. 

Totodată, în cadrul Consiliului Concurenței este organizat și funcționează, ca structură fără personalitate juridică, 
Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit în continuare Consiliul de supraveghere, potrivit 
prevederilor OUG nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere.

Opinia                   
de audit 

Având în vedere concluziile generale rezultate în urma auditului financiar s-a exprimat o opinie contrară, 
întemeiată pe existența unor erori și neconformități, dintre care unele cu influență asupra situațiilor financiare. 

Constatări Au existat înregistrări eronate ale unor operațiuni, cazuri de nerespectare a reglementărilor privind organizarea 
și evidența patrimoniului, acordarea unor drepturi salariale, dar și tratarea necorespunzătoare a unor naturi de 
cheltuieli, dintre care enumerăm:  
 înregistrarea pe costuri și nu pe seama rezultatului reportat a diferitelor corecții ale unor erori contabile aferente 

anilor precedenți privind calculul amortizării mijloacelor fixe (86 mii lei), precum și înregistrarea eronată a unor 
cheltuieli efectuate anticipat (49 mii lei); 

 încadrarea unor mijloace fixe în categoriile de imobilizări corporale și necorporale și neefectuarea reevaluării 
celor 40 (patruzeci) de imobile aparținând domeniului public al statului și aflate în administrarea instituției;  

 nerespectarea concordanței dintre natura cheltuielilor și subdiviziunea din bugetul aprobat din care s-a 
efectuat plata, cu referire la cheltuielile ocazionate de organizarea evenimentului „Zilele concurenței în 
România – 20 de ani”; 

 efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare, respectiv acordarea unor premii sub 
forma unor „indemnizații de performanță” unui număr de 137 de angajați. Plățile efectuate pentru indemni-
zațiile de performanță au fost de 1.951 mii lei, iar acestea s-au acordat în condițiile în care: 
o la data acordării indemnizațiilor de performanță, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice se aplica drept unică reglementare în domeniul stabilirii și acordării drepturilor 
salariale în bani și natură, inclusiv pentru personalul din cadrul Consiliului Concurenței, chiar și în lipsa 
unei abrogări explicite a prevederilor referitoare la acordarea unor drepturi de natură salarială,
reglementată prin altă normă legală; 

o indemnizațiile de performanță au fost încadrate de entitate la alineatul „Alte drepturi salariale în bani”, 
confirmând prin aceasta natura economică a cheltuielii, reglementată exclusiv de Legea nr. 153/2017, 
fără a avea relevanță „caracterul nepermanent” al acestora; 

o includerea sumei aferente indemnizațiilor de performanță în bugetul Consiliului Concurenței pe anul 
2017, la alineatul „Alte drepturi salariale în bani”, nu exonerează entitatea de obligația de respectare 
a dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective pe baza actelor 
justificative întocmite în conformitate cu dispozițiile legale. 

Suma de 1.951 mii lei se exonerează de la plată potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 78/2018 privind 
exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială.

Măsuri                   
luate                      
în timpul 
auditului 

În timpul misiunii de audit financiar, ca urmare a recomandărilor echipei de audit, formulate cu ocazia 
întâlnirii organizate cu reprezentanții compartimentelor de specialitate, instituția și-a însușit aspectele con-
statate și a luat o serie de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor, cu excepția neregulii referitoare la acordarea 
fără temei legal a indemnizațiilor de performanță. 

Recomandări Recomandările formulate se referă la asigurarea deplinei concordanțe între reglementările interne/actele 
administrative emise de ordonatorul de credite, referitoare la indemnizațiile de performanță și prevederile Legii-
cadru nr. 153/2017, ca modalitate de restabilire a drepturilor de personal la nivelul avut anterior nerespectării legii.
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CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII 
 
Prezentare Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) este autoritate administrativă auto-

nomă cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României. 
CNSAS este organizat și funcționează potrivit prevederilor OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul 

dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, și ale 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, 
adoptat prin Hotărârea nr. 2/2008 privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 
Național pentru Studierea Arhivelor Securității. 

CNSAS este condus de un Colegiu. Structura organizatorică, înființarea și desființarea unor compartimente din 
structura sa se aprobă de către Colegiul CNSAS. Colegiul este compus din 11 membri, numiți de Parlamentul 
României pentru un mandat de șase ani. Colegiul CNSAS în întregul său și fiecare dintre membrii săi răspund în 
fața Parlamentului României pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor ce le revin. Președintele Colegiului CNSAS 
este ordonator principal de credite și asigură gestionarea mijloacelor materiale și bănești ale instituției. În exercitarea 
atribuțiilor sale administrative interne, președintele Colegiului CNSAS emite ordine, convoacă și conduce ședințele 
Colegiului CNSAS și, în absența acestuia, atribuțiile sale se exercită de drept de către vicepreședinte. 

 

Opinia                   
de audit 

Ca urmare a misiunii de audit financiar, a fost exprimată o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere 
a unor aspecte, motivată de disfuncționalitățile constatate, precum și de neregulile din anii anteriori, care au 
avut continuitate și în anul 2018, dar și de faptul că în timpul misiunii de audit financiar, ca urmare a 
recomandărilor Curții de Conturi formulate cu ocazia întâlnirii organizate cu reprezentanții compartimentelor de 
specialitate, CNSAS a luat o serie de măsuri pentru înlăturarea acestora.  

 

Constatări Dintre neregulile identificate enumerăm: 
 întocmirea angajamentului bugetar ulterior angajamentului legal și completarea parțială a datelor din 

„Dispozițiile de plată către casierie”; 
 neclarificarea componenței soldurilor conturilor „Debitori sub 1 an CASMB” și „Alte datorii și creanțe cu bugetul”;
 întocmirea unor note contabile de stornare fără a avea documente justificative anexate, efectuate prin 

contul „Rezultatul reportat” la data de 31.10.2017; 
 înregistrarea în evidența contabilă, în mod eronat, a unor sume reprezentând contravaloarea amortizării 

unor mijloace fixe în aceeași lună în care au fost achiziționate; 
 disfuncționalități în organizarea și funcționarea echipei de gestionare a riscurilor, ca parte a sistemului de 

control intern managerial, respectiv: 
- lipsa nominalizării unor persoane în funcția de secretar și înlocuitor al acestuia în cadrul echipei de gestionare 

a riscurilor, neîntocmirea Regulamentului de organizare și funcționare a echipei de gestionare a riscurilor;  
- lipsa rapoartelor privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și a Planului de implementare a 

măsurilor de control. 
 

Recomandări Pentru eliminarea acestor disfuncționalități au fost formulate recomandări care, în timpul misiunii de audit 
financiar, fie au fost implementate, fie erau acceptate și tratate corespunzător, iar pentru cele care nu au fost 
soluționate a fost emisă decizie. 

 

Măsuri                   
luate                   
în timpul 
auditului 

Dintre acțiunile desfășurate de entitate în timpul misiunii de audit se pot enumera: 
 corectarea sumei reprezentând contravaloarea amortizării calculate și înregistrate în mod eronat în luna 

decembrie 2017; 
 în urma consultării membrilor echipei de gestionare a riscurilor s-a obținut aprobarea ordonatorului principal 

de credite în ceea ce privește desemnarea unor persoane în funcția de secretar și a unui înlocuitor al 
acestuia; 

 membrii echipei de gestionare a riscurilor au elaborat Regulamentul de organizare și de funcționare al 
echipei de gestionare a riscurilor și, ulterior, au obținut aprobarea ordonatorului principal de credite; 

 ulterior centralizării formularelor de alertă la risc și consultării șefilor de departamente s-a întocmit Raportul 
de activitate al echipei de gestionare a riscurilor pentru anul 2017, aprobat de ordonatorul principal de 
credite, și a fost întocmit Planul de implementare a măsurilor de control. 
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CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
 
Prezentare Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) este o autoritate publică autonomă sub control parlamentar 

și garantul interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, fiind autoritate unică de reglementare în 
domeniul serviciilor media audiovizuale. 

Consiliul își exercită dreptul de control asupra conținutului programelor oferite de furnizorii de servicii media 
audiovizuale numai după comunicarea publică a acestor programe. 

Opinia                   
de audit 

În anul 2018, la Consiliul Național al Audiovizualului s-a desfășurat misiunea de audit financiar asupra Contului 
anual de execuție a bugetului de stat, fiind exprimată o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a unui 
aspect, nefiind evidențiate deficiențe în ceea ce privește exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile 
financiare, fiind însă identificate unele neconformități în ceea ce privește activitatea de control intern.

Constatări Având în vedere că abaterile de la legalitate și regularitate sunt de natură procedurală, fără a avea impact 
asupra situațiilor financiare aferente exercițiului bugetar 2017, concluzia generală formulată este aceea că, 
modul de administrare a patrimoniului public și privat al entității, precum și execuția bugetului de venituri și 
cheltuieli sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute de lege.  

Situațiile financiare oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă și reală asupra operațiunilor 
economice, fiind întocmite în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de 
organizare și înființare a Consiliului Național al Audiovizualului și cu respectarea cadrului general de raportare 
financiară aplicabil în România. 

Însă sistemul de control intern managerial nu a fost implementat în totalitate în conformitate cu prevederile din 
OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, ceea ce a deter-
minat înregistrarea unor deficiențe în activitatea CNA referitoare la soluționarea petițiilor, la evidențierea și încasarea 
amenzilor aplicate radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii de programe, care se fac venit la bugetul de stat, având 
drept cauză lipsa unor proceduri de sistem în măsură să asigure colaborarea eficientă între structurile CNA. 

Funcționarea necorespunzătoare a formelor de control intern managerial, care constituie cadrul de 
generare a procedurilor interne de control, precum și lipsa comunicării între structurile interne ale CNA au
generat aplicarea necorespunzătoare a Standardului 12 „Informarea și comunicarea”. Practic, în legătură cu 
modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului de stat s-a constatat că entitatea 
auditată nu a dispus măsuri pentru a deține dovada plății amenzilor aplicate radiodifuzorilor și distribuitorilor de 
servicii de programe pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul audiovizualului, acestea 
reprezentând venituri cuvenite bugetului de stat.  

Astfel, pentru anul 2017, din cele 57 de amenzi aplicate unui număr de 21 de radiodifuzori și distribuitori de 
servicii de programe, la data misiunii de audit, entitatea nu deținea dovada plății pentru un număr de 13 amenzi 
prin care au fost sancționați 10 radiodifuzori și distribuitori de servicii. 

Deși au fost prezentate documentele justificative care dovedesc plata amenzilor de către radiodifuzori și 
distribuitorii de programe, CNA nu deține o procedură de sistem care să reglementeze această activitate. 

O altă deficiență constatată a fost aceea că nu au fost comunicate răspunsurile privind soluționarea petițiilor 
transmise Consiliului Național al Audiovizualului, deoarece analiza acestora nu s-a efectuat în termenul legal. Au 
fost identificate situații în care petițiile înregistrate în evidența CNA nu au fost soluționate până la împlinirea 
termenului de șase luni de la săvârșirea faptei, conform prevederilor art. 13 alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor. Astfel, a rezultat faptul că în anul 2017 nu au fost soluționate și s-au prescris 
faptele consemnate într-un număr total de 834 de petiții. Pentru acestea nici nu a fost transmis un răspuns final.

Recomandări Recomandările formulate cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate în timpul misiunii de audit constau în: elaborarea unei proceduri operaționale de sistem care să
cuprindă totalitatea activităților procedurabile în materie de sancțiuni aplicate radiodifuzorilor, dar și pentru 
organizarea și actualizarea permanentă a unei evidențe a achitării amenzilor aplicate radiodifuzorilor; 
clarificarea și stabilirea numărului real de petiții aflate în evidența entității, nesoluționate de către structurile de 
specialitate, elaborarea unei proceduri de sistem privind activitatea de gestionare a petițiilor primite de CNA și 
reglementarea activității Compartimentului de relații cu publicul în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; modificarea Regulamentului de organizare și 
funcționare astfel încât prin acesta să fie prevăzute obiective specifice privind monitorizarea și soluționarea 
petițiilor, transmiterea răspunsurilor către petiționari în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002; imple-
mentarea, în totalitate, a sistemului de control intern managerial conform prevederilor legale în vigoare. 
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
 
Prezentare Secretariatul General al Guvernului (SGG) funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în 

subordinea prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operațiunilor tehnice aferente actului de 
guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului și ale
prim-ministrului, reprezentarea Guvernului și a prim-ministrului în fața instanțelor judecătorești. 

 SGG este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum și pentru instituțiile 
publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și din 
subordinea, respectiv sub coordonarea prim-ministrului. 

Prin bugetul SGG, în calitate de ordonator principal de credite, s-a asigurat finanțarea activității proprii, 
acordarea de subvenții de la bugetul de stat, precum și asigurarea finanțării pentru o serie de ordonatori 
secundari și principali de credite.  

În anul 2018 au fost realizate două misiuni de audit la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din 
România „Elie Wiesel” (INSHR) și Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF), pentru ale căror situații 
financiare a fost exprimată o opinie nemodificată (fără rezerve) și a fost emis certificat de conformitate.  

Opinia                   
de audit 

La nivelul Secretariatului a fost formulată opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor 
aspecte, deoarece sistemul de control intern managerial al SGG cuprinde parțial mecanisme de autocontrol 
și este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial al entităților publice, 
întrucât nu au fost implementate toate standardele de control intern managerial.  

De asemenea, activitatea de inventariere a patrimoniului s-a desfășurat cu deficiențe, auditul relevând
faptul că nu au fost luate toate măsurile necesare identificării și valorificării bunurilor depreciate/scoase din 
folosință. SGG nu a respectat întocmai prevederile legale cu privire la monitorizarea derulării unor contracte 
de prestări servicii realizate de persoane fizice autorizate. Ca urmare a verificărilor efectuate privind utilizarea 
fondurilor alocate de la bugetul de stat prin bugetul SGG s-a constatat faptul că în cazul Asociației 
Macedonenilor din România au fost efectuate cheltuieli în sumă de 385 mii lei, fără a fi respectate prevederile 
legale aplicabile finanțelor publice. 

În general, activitatea instituției s-a realizat respectând reglementările legale în vigoare, însă au fost 
identificate anumite aspecte care au determinat exprimarea opiniei cu rezerve. 

 

Constatări În misiunea de audit, Curtea de Conturi a constatat că activitatea de inventariere a patrimoniului a fost 
organizată fără a se respecta întocmai prevederile legale, remarcându-se anumite deficiențe prin faptul că 
listele de inventariere și procesul-verbal de inventariere au fost înregistrate în afara intervalului calendaristic 
alocat inventarierii, unele bunuri nu au fost înregistrate pe liste separate de inventariere, o declarație de 
inventariere a gestionarului a fost luată după finalizarea inventarierii, în unele liste de inventariere nu a fost 
completată valoarea de inventar pentru toate reperele. Au fost semnalate anumite deficiențe în etapa de 
lichidare a cheltuielilor, cum ar fi efectuarea de plăți fie fără existența rapoartelor de activitate, fie fără a se 
realiza verificarea realității datelor înscrise în raportul de activitate. 

În timpul misiunii de audit, pentru remedierea deficiențelor referitoare la procesul de inventariere a elemen-
telor patrimoniale, Secretariatul General al Guvernului a întocmit o situație cuprinzând un număr de 249 de 
bunuri scoase din folosință și propuse spre casare (calculatoare, imprimante, laptopuri, scanere, stații de lucru).

Au mai fost identificate anumite carențe ale cadrului legal aplicabil fondurilor repartizate de la bugetul de 
stat prin SGG, destinate sprijinirii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale. Astfel că, funcția 
de control privind asigurarea legalității, oportunității, necesității sumelor solicitate revine tot beneficiarului și nu 
ordonatorului principal de credite. Prin urmare, este necesară modificarea legislației în sensul transferului 
funcției de control către ordonatorul principal de credite, care asigură în fapt finanțarea asociațiilor. 
 

Recomandări Cu ocazia misiunii de audit au fost formulate recomandări pentru realizarea demersurilor privind inven-
tarierea patrimoniului și valorificarea rezultatelor inventarierii, de conciliere a situației faptice cu cea scriptică a 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, de stabilire a valorii mijloacelor fixe, astfel încât 
elementele patrimoniale să fie evidențiate în contabilitate la valoarea justă. 

Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind monitorizarea derulării contractelor de achiziții publice 
au fost dispuse măsuri care să conducă la prelucrarea personalului cu privire la prevederile legislației incidente 
parcurgerii fazelor execuției bugetare, astfel încât utilizarea fondurilor publice să se realizeze pe baza bunei 
gestiuni financiare. 
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Pentru îmbunătățirea activității de sprijinire a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale au 
fost formulate recomandări care vizează asigurarea monitorizării modului de utilizare a fondurilor alocate de la 
bugetul de stat tuturor organizațiilor de cetățeni aparținând minorităților naționale cu respectarea destinațiilor 
legale și a principiilor unei bune gestiuni financiare. 

 

La Agenția 
Națională 
pentru     
Resurse 
Minerale  
 

Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) este autoritatea ce are ca scop realizarea politicilor 
economice ale Guvernului în domeniul cercetării, exploatării, valorificării și protecției resurselor minerale și a 
controlului modului cum se desfășoară aceste activități. 

Finanțarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale se realizează integral de la bugetul de stat, prin 
bugetul Secretariatului General al Guvernului. 

Agenția Națională pentru Resurse Minerale are în structura organizatorică compartimente de inspecție 
teritorială a desfășurării activităților miniere și petroliere în condițiile prevăzute în licențele miniere și acordurile 
petroliere, organizate pe grupe de județe sau, după caz, pe județe. 

În anul 2018 a fost efectuată misiunea de audit financiar asupra Contului anual de execuție a bugetului de 
stat pentru anul 2017. 

Opinia                   
de audit 

La nivelul entității a fost emisă opinie contrară ca urmare a efectelor denaturărilor semnalate în situațiile 
financiare încheiate la 31.12.2017, luate în ansamblul lor, care nu prezintă sub toate aspectele o imagine fidelă
a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată. 

Opinia se întemeiază pe denaturarea situațiilor financiare prin efectuarea unor operațiuni care nu respectă
principiul contabilității de angajamente, angajarea unor cheltuieli fără a avea prevederi bugetare, plata unor 
cheltuieli fără documente justificative sau cheltuieli efectuate în afara clauzelor contractuale, precum și pe 
existența unor nereguli în procesul de inventariere, pe care le prezentăm în continuare. 

 

Constatări Nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă imobilizări corporale în sumă de 1.071 mii lei, achiziționate din 
fondul aferent transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale. 

ANRM nu a calculat și evidențiat în contabilitate amortizarea aferentă imobilizărilor corporale/necorporale
în sumă de 3.031 mii lei, achiziționate din fondul aferent transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, 
recepționate/puse în funcţiune în anul 2017 și evidențiate în contabilitate. 

ANRM, în calitate de concedent, prin acordul de concesiune de explorare, dezvoltare și exploatare petro-
lieră a beneficiat de fonduri pentru achiziția de imobilizări corporale și necorporale, fără a calcula și înregistra 
în evidența financiar-contabilă amortizarea imobilizărilor corporale achiziționate, în sumă de 3.031 mii lei. 

Au fost efectuate plăți pentru două contracte, având ca obiect închirierea de spații aparținând Regiei Autonome
Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, în condițiile în care un contract expirase de trei luni, fiind efectuate
plăți în sumă de 14 mii lei, iar celălalt nu a avut la bază un angajament legal, fapt ce a condus la efectuarea de plăți 
în sumă de 16 mii lei, reprezentând chirie și servicii, pentru cheltuieli neangajate în condițiile legii.  

De asemenea, s-a constatat angajarea unor cheltuieli prin două contracte încheiate: 

- un contract de comodat având ca obiect transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra unei suprafaţe 
construite de 600 mp (constând într-o hală de depozitare ce urma a fi edificată) şi a unei suprafaţe de teren de 
3.000 mp pe o perioadă de 49 de ani;  

- un contract de antrepriză şi mentenanţă, dotare tehnică sistem arhivă, având ca obiect executarea 
lucrărilor aferente halei, lucrări de mentenanţă şi lucrări de antrepriză − dotări tehnice şi amenajare interioară 
şi exterioară, în termen de 12 luni, fără existența unor prevederi bugetare pentru efectuarea de plăți cu aceste 
destinații. Ambele contracte nu au fost însoțite de un proces-verbal de predare-primire a spațiului, de o schiță 
a suprafețelor puse la dispoziție, nu au fost supuse vizei de CFP și nici nu au fost cuprinse în programul anual 
de achiziții publice al instituției pentru anul 2017. 

S-a menținut și raportat prin contul „Debitori” suma de 221 mii lei, care se cuvenea bugetului de stat, din 
care pentru suma de 205 mii lei s-a prescris dreptul de a solicita recuperarea, în condițiile în care entitatea nu 
a inițiat demersuri în vederea recuperării.  

În ceea ce privește respectarea prevederilor legale privind actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului, bunuri aflate în administrarea Agenției, s-a constatat că aceasta nu s-a realizat,
ANRM neinițiind proiecte de acte normative (hotărâre de guvern) în vederea actualizării acestuia cu diferențele 
în sumă de 295.597 mii lei, rezultate din reevaluarea bunurilor aflate în concesiune la Transgaz, Conpet.
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Acțiunea de inventariere a patrimoniului la finele anului 2017 nu a respectat întocmai prevederile legale în 
domeniu. Cu această ocazie s-a constatat faptul că în ordinul emis privind efectuarea inventarierii nu au fost 
nominalizate gestiunile supuse inventarierii, data de începere și de finalizare a operațiunii de inventariere. 
Inventarierea bunurilor s-a realizat scriptic nu și faptic, fiind prezentate situații ale bunurilor, conturilor etc. 
semnate doar de Comisia de inventariere. La gestiunile supuse inventarierii (cu excepția casieriei) nu sunt 
nominalizați gestionarii/persoanele care administrează bunurile respective, iar listele de inventariere au fost 
semnate doar de membrii Comisiei de inventariere, fără a fi semnate și de un reprezentant al Compartimentului 
de contabilitate. Nu a fost realizată inventarierea mijloacelor fixe pe elemente componente. Nu au fost 
transmise cereri de confirmare a soldurilor conturilor de creanțe și datorii. Nu au fost inventariate bunurile/
sumele din conturile din afara bilanțului. Au fost constatate diferențe în sumă de 1.064 mii lei între valorea 
bunurilor din inventarele transmise de SC Conpet SA și valorile înregistrate în evidenţa contabilă a ANRM. 

 

Recomandări Recomandările formulate pentru eliminarea deficiențelor, pentru corectarea erorilor și recuperarea sumelor 
cheltuite în afara cadrului legal au vizat extinderea verificării asupra mijloacelor fixe recepționate/puse în func-
țiune, contractelor încheiate, creanțelor/debitelor evidențiate în contabilitate la 31.12.2017, pentru identificarea 
tuturor cazurilor în care: 
 nu au fost înregistrate în evidența contabilă și nici inventariate, în toate cazurile, bunurile achiziționate în 

anul 2017 (inclusiv cele achiziționate din fondul aferent transferului de tehnologie şi perfecţionării
profesionale), iar pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri de evidențiere în contabilitate, conform 
Planului de conturi, precum și de inventariere în condițiile legii;  

 nu a fost calculată și evidențiată în contabilitate amortizarea aferentă, începând cu luna următoare punerii 
în funcțiune/recepției, iar pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri de stabilire a diferențelor de 
amortizare aferentă, evidențierea în contabilitate a diferențelor stabilite conform Planului de conturi, precum 
și corectarea rezultatelor contabile înregistrate; 

 au fost efectuate cheltuieli în afara clauzelor contractuale, iar pentru cazurile identificate se vor dispune 
măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului produs bugetului de stat, înregistrarea în contabilitate a 
sumelor stabilite, recuperarea acestora în condițiile legii și virarea lor la bugetul de stat (inclusiv accesoriile 
calculate în condițiile legii), precum și corectarea rezultatelor contabile înregistrate; 

 au fost angajate cheltuieli fără a avea aprobate prin buget creditele bugetare aferente, iar pentru cazurile 
identificate se vor dispune măsuri de intrare în legalitate în condițiile legii și/sau de constatare a nulității 
contractelor în cauză, precum și de urmărire a acțiunilor formulate în instanță; 

 au fost acceptate la plată servicii fără a avea la bază documente care să certifice prestarea acestora, iar 
pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului produs bugetului 
de stat, înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite, recuperarea și virarea acestora la bugetul de stat 
(inclusiv accesoriile calculate în condițiile legii), precum și corectarea rezultatelor contabile înregistrate;  

 nu au fost întreprinse măsuri de recuperare a debitelor, iar pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri 
de recuperare în condițiile legii, precum și de virare la bugetul de stat (inclusiv accesoriile calculate în 
condițiile legii). 
De asemenea, s-a recomandat actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului și a celui din domeniul privat al statului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și 
inventarierea bunurilor evidențiate în situațiile financiare cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 

La     
Secretariatul   
de Stat                
pentru Culte  
 

Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC) este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului și sub coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria prim-mi-
nistrului. SSC funcționează în baza prevederilor HG nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea Secreta-
riatului de Stat pentru Culte, cu modificările și completările ulterioare, și asigură aplicarea strategiei și politicilor 
în domeniul vieții religioase, respectarea și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale consacrate de 
Constituția României, în ceea ce privește libertatea conștiinței și a credințelor religioase, conducându-se după
principiul fundamental, conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome și egale în fața 
autorităților statului. 

Finanțarea parțială a activității cultelor religioase din România se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al Guvernului, care, la rândul său, repartizează creditele bugetare cu această destinație 
Secretariatului de Stat pentru Culte − ordonator terțiar de credite abilitat prin lege să elaboreze și să asigure 
aplicarea strategiei și politicilor în domeniul vieții religioase.  
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Opinia                
de audit 

Pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar al contului de execuție și al bilanțului 
contabil, încheiate pentru exercițiul bugetar 2017 a fost exprimată o opinie contrară. 

 

Constatări Secretariatul de Stat pentru Culte este instituția abilitată prin lege să verifice modul de utilizare, de către 
unitățile de cult, a fondurilor primite de la bugetul de stat sub forma sprijinului financiar alocat prin programele 
bugetare aprobate. Evaluarea modului în care SSC și-a îndeplinit această cerință legală a relevat că procesul 
de verificare a documentelor transmise de unitățile de cult pentru derularea programului „Lăcașuri de cult”
aferent exercițiului bugetar 2017, precum și a celor privind sprijinul acordat pentru salarizarea personalului 
clerical nu a fost finalizat de instituție până la încheierea misiunii de audit financiar, astfel încât concluziile 
formulate și rezultatele obținute să fie complete și concludente.  

Modificările cadrului legislativ în domeniul salarizării, introduse prin Legea nr. 153/2017 (care succed 
modificărilor anterioare, prevăzute de Legea nr. 250/2016 și OUG nr. 20/2016), au necesitat reanalizarea 
condițiilor de studii și vechime și reîncadrarea personalului clerical în vederea asimilării cu funcțiile și gradele 
didactice, pe tranșe de vechime în învățământ și gradații corespunzătoare vechimii în muncă, pentru cele 
16.563 de posturi reglementate legal, context în care procesul de verificare și valorificare a rezultatelor nu a 
fost finalizat de SSC până la încheierea acțiunii de audit financiar.  

Conducerea SSC și-a însușit și asumat concluziile auditului financiar, motiv pentru care nu a exprimat un 
punct de vedere divergent, nu a formulat obiecțiuni și nici contestație la decizia emisă de Curtea de Conturi, 
prin care au fost dispuse măsuri de finalizare a acțiunilor demarate și de remediere a deficiențelor constatate.

 

Recomandări Prin decizie, Curtea de Conturi a dispus următoarele măsuri:  
 finalizarea acțiunii de reanalizare a documentelor aferente sprijinului salarial acordat personalului clerical 

de la bugetul de stat prin Programul cod 229 „Sprijin financiar pentru salarizarea personalului de cult”, 
ținând cont de modificările legislative din domeniul salarizării personalului bugetar și aplicarea cores-
punzătoare a acestor reglementări legale;  

 finalizarea acțiunii de verificare a deconturilor de cheltuieli transmise de unitățile de cult pentru justificarea spriji-
nului financiar acordat prin Programul cod 255 „Lăcașuri de cult” și aplicarea măsurilor legale care se impun. 
 

 
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 
Prezentare Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este organ de specialitate al administrației publice centrale, în sub-

ordinea Guvernului, cu personalitate juridică. MAE realizează politica externă a statului român, îndeplinind și 
sarcinile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului 
Atlanticului de Nord din sfera sa de competență și participă la promovarea intereselor economice ale României. 

 

Opinia                   
de audit 

Opinia exprimată de auditorii publici externi a fost opinie contrară, având în vedere abaterile de la 
regularitate și legalitate constatate, care au condus la concluzia că situațiile financiare încheiate la data de 
31.12.2017 nu oferă, sub toate aspectele, o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a 
celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată. 

 

Constatări Soldurile conturilor contabile nu reflectă în toate cazurile operațiunile patrimoniale ale MAE și nu au 
corespuns funcțiunii stabilite în Planul de conturi. S-a constatat reflectarea eronată a conținutului economic al 
operațiunilor contabile înregistrate în evidențele contabile ale entității și, implicit, denaturarea datelor raportate 
prin Situațiile financiare la data de 31.12.2017. 

Ministerul a procedat la menținerea în mod nejustificat a unor sume în soldul contului „Drepturi de personal 
neridicate” și al contului „Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul”. Drepturile de personal identificate 
sunt în afara termenului legal de prescripție prevăzut de lege pentru încasare și de lichidare acestora, 
constatându-se, în fapt, imobilizarea unor resurse financiare în sumă de 380 mii lei, cuvenite bugetului de stat.
Totodată, a fost menținută nejustificat în evidența contabilă, pe o perioadă mai mare de trei luni, fără a avea 
aprobarea ordonatorului de credite, suma de 82 mii lei aflată în curs de clarificare. Prin neclarificarea acesteia 
nu se poate reflecta o imagine reală a situației patrimoniale raportate prin situațiile financiare. 

La nivelul entității auditate nu a fost respectat principiul contabilității pe bază de angajamente prin 
neînregistrarea și neraportarea în situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017 a unor datorii față de 
furnizorii de servicii în sumă de 6.876 mii lei. Prin urmare, nu s-a realizat raportarea tuturor cheltuielilor în 
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exercițiul financiar corespunzător și, totodată, nu s-a realizat o conducere corespunzătoare a evidenței 
decontărilor cu furnizorii. 

În cadrul ministerului s-a constatat faptul că nu s-au realizat corespunzător organizarea, efectuarea și 
valorificarea lucrărilor de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 
Ministerul nu a dispus numirea unei comisii cu atribuții de centralizare a inventarierii patrimoniului, nu a realizat 
o inventariere adecvată a creanțelor și obligațiilor față de terți, a celor aflate în litigiu și a celor aflate în custodie. 
S-a mai constatat și utilizarea necorespunzătoare a formularului Listă de inventariere. În concluzie, 
inventarierea generală a patrimoniului nu și-a îndeplinit scopul, în sensul că nu s-a asigurat corelarea 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, stabilite pe baza inventarului faptic, cu datele 
înregistrate în contabilitate, respectiv cu datele raportate prin bilanțul anual. 

Au mai fost situații de angajare, lichidare, ordonanțare și de plată a cheltuielilor de judecată și de executare 
silită în sumă de 3 mii lei fără a fi înregistrate în evidența contabilă și fără a fi luate măsuri pentru recuperarea 
acestora, dat fiind faptul că nu au corespuns obiectului de activitate al instituției. 

S-a constatat efectuarea de cheltuieli fără viză de CFPP, precum și nerespectarea criteriilor de economicitate și 
eficiență în utilizarea fondurilor publice, în cazul închirierii sediului Consulatului General al României la Salonic.   

 

Recomandări Prin misiunea de audit efectuată, auditorii publici externi au recomandat luarea măsurilor pentru clarificarea 
componenței soldurilor conturilor, de analizare a sumelor menținute nejustificat în soldurile conturilor contabile, 
în termenul legal de prescripție, de virare la bugetul de stat a sumelor care nu mai pot face obiectul unei 
solicitări de restituire și recuperare a creanțelor istorice, de corectare a erorilor contabile. Concomitent, vor fi 
inițiate măsuri legale pentru adaptarea aplicațiilor informatice la cerințele impuse de legislația în vigoare,
precum și pentru realizarea unei instruiri adecvate a personalului cu atribuții financiar-contabile. Totodată, vor 
fi luate măsuri pentru elaborarea, aprobarea și implementarea de proceduri operaționale specifice activității 
financiar-contabile, având în vedere caracterul special al operațiunilor economice desfășurate. 

La nivelul ministerului vor fi luate măsuri pentru identificarea tuturor facturilor fiscale din anul 2017 
reprezentând datorii ale entității și care nu au fost înregistrate în evidențele contabile, concomitent fiind dispuse 
măsuri pentru asigurarea unui circuit optim al documentelor între structurile funcționale ale instituției pentru 
respectarea principiilor contabilității de angajamente, astfel încât înregistrarea operațiunilor economico-
financiare să se realizeze în momentul creării obligației de plată. 

Au mai fost formulate recomandări pentru inventarierea tuturor elementelor patrimoniale și valorificarea 
rezultatelor inventarierii, astfel încât datele înscrise în situațiile financiare să fie puse de acord cu situația reală
a patrimoniului.  

De asemenea, vor fi luate măsuri pentru identificarea situațiilor în care au fost efectuate plăți aferente 
cheltuielilor de executare silită neînregistrate în evidențele contabile ale instituției și, implicit, nerecuperate. 
Concomitent, vor fi analizate cazurile care au condus la efectuarea de plăți nejustificate din creditele bugetare, 
vor fi stabilite persoanele responsabile în vederea recuperării și virării sumelor la bugetul de stat. Totodată, s-a
recomandat elaborarea unei proceduri operaționale comune serviciilor implicate în plata sumelor stabilite de 
instanțele judecătorești, respectiv pentru stabilirea modalităților de punere în aplicare a sentințelor civile, a plății 
sumelor stabilite prin acestea și a recuperării sumelor în termenele legale. 

S-au recomandat, de asemenea, proiectarea și implementarea unei proceduri operaționale privind identificarea, 
evaluarea și selectarea imobilelor ce urmează a fi închiriate cu destinația de sedii pentru misiunile diplomatice. 

 

 

 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE  
 
Prezentare Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) este organ de specialitate al admi-

nistrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înființat prin reorganizarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care, împreună cu ministerele 
de resort, realizează politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate:  
- dezvoltare regională, coeziune și dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnațională și inter-

regională, coordonarea altor mecanisme/instrumente/programe finanțate din fonduri externe nerambursabile; 
- disciplina în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și arhitectură, locuire, locuințe, clădiri de locuit;  
- reabilitarea termică a clădirilor, gestiune și dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcții;  
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- administrație publică centrală și locală, descentralizare, reformă și reorganizare administrativ-teritorială, fisca-
litate și finanțe publice locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;  

- dezvoltarea serviciilor publice comunitare;  
- ajutor de stat acordat de autoritățile administrației publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcției publice;
- programarea, coordonarea, monitorizarea și controlul utilizării asistenței financiare nerambursabile 

acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele pe care le gestionează. 
În anul 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) 

s-a înființat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și prin preluarea 
activității și a personalului de la Ministerul Fondurilor Europene, conform prevederilor OUG nr. 1/2017 pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative și a HG nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Admi-
nistrației Publice și Fondurilor Europene. HG nr. 15/2017 a fost abrogată de art. 21 din HG nr. 51/2018 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Drept urmare, în baza 
HG nr. 51/2018 anterior menționat, MDRAPFE a fost reorganizată, fiind separate MDRAP și MFE. 

 

Opinia                   
de audit 

Pe baza concluziilor formulate de Curtea de Conturi în urma examinării situațiilor financiare întocmite de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru exercițiul bugetar 2017 
a fost exprimată opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte. 

 

Constatări Misiunea de audit financiar asupra Contului anual de execuție a bugetului de stat încheiat la 31.12.2017 la 
Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice (MDRAP) nu a evidențiat erori grave în situațiile financiare, 
acestea fiind întocmite conform cadrului legal de raportare. Din examinarea documentației prezentate echipei 
de audit nu s-au constatat erori/abateri în ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare. Totuși au 
existat unele observații referitoare la evaluarea sistemului de control intern al entități și la inventarierea și 
evaluarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale. 

După evaluarea sistemului de control intern, Curtea de Conturi a reținut faptul că, deși este organizat un 
sistem de control intern managerial la nivelul entității auditate și sunt elaborate și aprobate proceduri interne, 
în perioada auditată au existat unele vulnerabilități în funcționarea controalelor, care au determinat erori în 
prezentarea informațiilor din situațiile financiare întocmite.  

Erorile constatate au fost remediate operativ de către entitatea auditată și nu au avut un efect generalizat 
asupra situațiilor financiare.  

În ceea ce privește inventarierea și evaluarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților 
administrativ-teritoriale s-a constatat neînregistrarea în contabilitate, în termenul legal, a contravalorii bunurilor 
constatate lipsă la inventariere, în sumă de 21 mii lei, având drept consecințe atât supraevaluarea activelor fixe 
și a activelor circulante raportate în situațiile financiare întocmite de entitate, cât și majorarea nereală a cheltuielilor 
entității ca urmare a calculării și înregistrării amortizării mijloacelor fixe constatate lipsă la inventariere, concomitent 
cu diminuarea aferentă a rezultatului din exploatare raportat la 31.12.2017 în „Contul de rezultat patrimonial”. Și 
această abatere financiar-contabilă a fost remediată în cursul misiunii de audit. 

S-a mai constatat că nu a fost întocmit, în termenul legal, protocolul de predare-primire a unui imobil și nu 
au fost înregistrate în evidența contabilă modificările survenite în patrimoniul public al statului, în sumă de 
128.561 mii lei, care a avut drept consecință întocmirea, de către MDRAPFE, la 31.12.2017, a unor situații 
financiare care nu reflectă imaginea fidelă a patrimoniului aflat în administrarea entității. Deficiența a fost 
integral remediată în cursul anului 2018. 

 

La entitățile aflate în subordinea MDRAP 
Agenția 
Națională            
de Cadastru       
și Publicitate 
Imobiliară 
 

Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost înființată în temeiul OUG nr. 41/2004, ca 
unică autoritate de stat în domeniul cartografiei, cadastrului și publicității imobiliare și este instituție a adminis-
trației publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 

În subordinea ANCPI funcționează 42 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) și Centrul 
Național de Cartografie (CNC), instituții publice cu personalitate juridică, la nivel local funcționând birouri de 
cadastru și publicitate imobiliară (BCPI) și birouri de relații cu publicul (BRP). 

ANCPI este finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
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Opinia                 
de audit 

Din cauza efectelor denaturărilor semnalate, situațiile financiare în ansamblul lor nu au fost întocmite din 
toate punctele de vedere semnificative în conformitate cu Cadrul general de raportare financiară aplicabil în 
România și nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare a Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară la data de 31 decembrie 2017 și a celorlalte informații referitoare la activitatea 
desfășurată în perioada auditată, motive pentru care a fost exprimată o opinie contrară. 

 

Constatări Din punct de vedere al exactității și realității datelor prezentate în situațiile financiare ale ANCPI pentru 
exercițiul financiar 2017 s-au constatat abateri care se referă la nerespectarea prevederilor legale privind orga-
nizarea și raportarea angajamentelor bugetare în contul de execuție bugetară, neconstituirea provizioanelor 
reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului prin hotărâri judecătorești definitive, 
precum și neîntreprinderea demersurilor necesare în vederea clarificării și organizării corespunzătoare a 
evidenței analitice a sumelor din conturile de venituri înregistrate în avans. 

Evaluarea sistemului de management și control intern (inclusiv audit intern), a modului de implementare a 
acestora și legătura de cauzalitate dintre rezultatele acestei evaluări și deficiențele constatate în activitatea 
ANCPI au evidențiat cazuri în care: 
 a fost acordată viza de CFPP unor proiecte de operațiuni fără respectarea cerințelor legale de integralitate 

(control de legalitate, regularitate, bugetar) și a procedurii de control; 
 nu au fost respectate în totalitate cerințele Standardelor de control intern prevăzute de OSGG nr. 400/2015 

pentru aprobarea Codului controlului intern managerial. 
Referitor la calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute 

în actele de înființare ale entității auditate s-au constatat: 
 majorarea nelegală a plăților și cheltuielilor de personal prin acordarea unor drepturi salariale necuvenite 

în aplicarea Ordonanței de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016; 

 inexistența confirmării soldurilor de la terți privind creanțele și datoriile evidențiate în situațiile financiare. 
Cu privire la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare la entitățile din subordinea 

ANCPI s-au identificat situații în care: nu au fost respectate dispozițiile legale referitoare la înregistrarea tuturor 
operațiunilor în contabilitate, au existat provizioane neregularizate și neînregistrate pentru litigii din drepturi 
salariale câștigate în instanță, nu a fost aplicat uniform modul de calcul al tarifelor percepute pentru serviciile 
prestate sau au existat cazuri în care anumite cheltuieli au fost decontate eronat. Dintre acestea exemplificăm: 
 neînregistrarea în conturi în afara bilanțului a bunurilor deținute în folosință, în custodie sau cu chirie (OCPI Iași);
 înregistrarea în mod eronat, ca venituri ale entității, a contravalorii discounturilor acordate de furnizori și a 

corecțiilor plusurilor la inventar identificate în anul precedent (OCPI Iași); 
 aplicarea neuniformă a modului de calculul al tarifelor percepute pentru serviciile prestate, în sensul că

baza de calcul, reprezentând valoarea din act, a fost stabilită diferențiat în ceea ce privește includerea TVA 
în baza de calcul a tarifului, precum și existența unor diferențe între suma încasată de notarii publici și 
cuantumul tarifului datorat de solicitant pentru aceste servicii (OCPI Mureș); 

 înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al statului 
(OCPI Mureș, Centrul Național de Cartografie, OCPI Timiș); 

 efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate (Centrul Național de Cartografie); 
 existența unor provizioane neregularizate și neînregistrate pentru litigii din drepturi salariale câștigate în 

instanță (OCPI Mehedinți); 
 decontarea eronată a cheltuielilor privind deplasările interne ale personalului, precum și a cheltuielilor 

suplimentare din facturile privind serviciile de telefonie mobilă (OCPI Mehedinți); 
 neevidențierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiții finalizate, recepționate, date în folosință

(OCPI Galați), precum și neevidențierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiții finalizate, 
recepționate, date în folosință, dar și neînregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor reevaluării 
elementelor patrimoniale (OCPI Bihor). 
Referitor la calitatea gestiunii economico-financiare, neregulile identificate la entitățile din subordinea 

ANCPI constau, în principal, în: 
 nerespectarea prevederilor legale privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe (OCPI Iași); 
 diminuarea veniturilor ANCPI prin calcularea eronată a cuantumului tarifului pentru serviciul de intabulare

a unui imobilul, prin încadrarea imobilului pe o altă destinație decât cea prevăzută în expertiza Camerei 
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notarilor publici, în baza căreia a fost stabilită valoarea de piață a imobilului (OCPI Mureș); 
 deficiențe cu privire la modul de decontare pentru lucrările recepționate la UATC Valea Largă și Beica de Jos 

din anul 2016, respectiv de neplată a lor, în condițiile în care aceste lucrări nu îndeplinesc condițiile legale 
impuse cu privire la numărul de minimum 100 de imobile dintr-un sector cadastral efectuat (OCPI Mureș); 

 nu a fost efectuată reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege (OCPI Teleorman);
 stabilirea eronată a dobânzilor și penalităților de întârziere pentru debitele înregistrate în perioada 2013-

2015, asimilate creanțelor fiscale, provenite din sumele încasate de către notarii publici în numele și pe 
seama ANCPI (OCPI Constanța);  

 neaplicarea sau aplicarea parțială a măsurilor de executare silită, nerespectarea termenelor prevăzute de 
lege pentru luarea măsurilor în vederea recuperării creanțelor de la contribuabilii cu datorii la bugetul 
general consolidat (OCPI Timiș). 
Nici prevederile legale referitoare la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management 

și control intern nu au fost respectate în totalitate, întrucât: 
 nu au fost finalizate toate acțiunile inițiate pentru elaborarea, implementarea și dezvoltarea controlului intern

managerial (OCPI Iași); 
 ordonatorul de credite nu a nominalizat, printr-un act de decizie administrativă, persoanele împuternicite cu 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale (OCPI Iași); 
 Registrului proiectelor de operațiuni prevăzute să fie prezentate la viza de CFPP nu a fost completat 

conform Normelor aprobate prin OMFP nr. 923/2014, actualizat (OCPI Iași); 
 evaluarea persoanelor care exercită CFPP s-a realizat fără înștiințarea entității publice care a avizat 

numirea (OCPI Iași); 
 s-a acordat viză de CFPP fără respectarea cerințelor de legalitate (OCPI Mehedinți). 

Nerespectarea prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a condus la 
prejudicierea bugetului instituției în următoarele cazuri: 
 efectuarea de plăți nelegale la Cheltuieli de personal, în sumă de 18 mii lei, prin menținerea nejustificată

pe postul de tehnician cadastru/responsabil resurse umane a unei persoane căreia, începând cu data de 
10.10.2016, contractul individual de muncă i-a încetat de drept, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de 
pensionare (OCPI Ialomița); 

 majorarea plăților și a cheltuielilor de personal prin acordarea unui salariu de bază peste valoarea cuprinsă
în grilele de salarizare (conform OUG nr. 57/2015) pentru funcția de șef serviciu (OCPI Bihor); 

 stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate
personalului (OCPI Teleorman, OCPI Sălaj). 
În ceea ce privește derularea procesului de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor 

și capitalurilor proprii s-au constatat următoarele deficiențe:  
 neinventarierea, în anul 2017, a investițiilor în curs reflectate la data de 31.12.2017 în balanța de verificare 

sintetică, în sumă de 479 mii lei, reprezentând lucrări de consolidare și amenajare clădire pentru birouri, 
lucrări efectuate în anul 2008 la clădirea situată în Brăila, nefinalizate până la 31.12.2017 (OCPI Brăila); 

 neîntocmirea/neactualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și al UAT, 
ulterior aprobărilor legale și nepublicarea în Monitorul Oficial (OCPI Mehedinți); 

 întocmirea necorespunzătoare a Registrului inventar (OCPI Iași). 
 

Recomandări Recomandările au fost formulate pentru: 
 corectarea Contului de execuție a bugetului instituțiilor publice la data de 31.12.2017 și transmiterea 

acesteia la organul ierarhic superior, conform prevederilor legale în vigoare; extinderea verificărilor asupra 
modului de organizare și raportare a angajamentelor bugetare la toate instituțiile subordonate ANCPI și 
corectarea eventualelor diferențe, conform prevederilor legale în vigoare;  

 extinderea verificărilor, la nivelul tuturor instituțiilor subordonate, asupra hotărârilor judecătorești definitive 
devenite executorii până la data de 31.12.2017, care au ca obiect plata unor drepturi de natură salarială, 
analiza și stabilirea pentru fiecare persoană în parte a contravalorii acestor drepturi salariale, precum și înre-
gistrarea în contabilitate a eventualelor diferențe de provizion, în vederea dimensionării corecte a datoriilor 
entității față de salariați; 

 organizarea evidenței analitice a conturilor de datorii, respectiv a garanțiilor încasate pentru scoaterea 
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temporară din circuitul agricol a terenurilor, astfel încât să se asigure identificarea unică a acestora în baza 
de date centralizată a instituției; clarificarea sumelor înregistrate în conturile de venituri înregistrate în avans, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

 instruirea formalizată a personalului desemnat cu acordarea vizei CFPP asupra proiectelor de operațiuni prin 
care se angajează patrimonial entitatea numai după verificarea cu privire la rezervarea creditelor necesare 
plății angajamentelor legale;  

 implementarea integrală a standardelor de control intern managerial; 
 efectuarea inventarierii patrimoniului ANCPI în anul 2018, cu remedierea tuturor deficiențelor semnalate; 
 extinderea verificărilor asupra modului de stabilire a salariilor de bază pentru toate funcțiile cuprinse în grila 

centralizată transmisă de ANCPI instituțiilor subordonate în aplicarea reglementărilor legale privind 
salarizarea, identificarea eventualelor sume incluse/neincluse în mod nejustificat în salariul de bază și 
luarea măsurilor care se impun, în condițiile legii; recalcularea salariilor de bază cuprinse în statele de 
personal la instituțiile subordonate ANCPI în concordanță cu prevederile legale în vigoare. 

 
  

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
 
Prezentare Misiunea de audit financiar al Contului anual de execuție bugetară la Ministerul Finanțelor Publice (MFP) –

activitate proprie – pentru anul 2017 s-a desfășurat pentru a obține o asigurare rezonabilă că situațiile finan-
ciare raportate la 31.12.2017 oferă o imagine reală și fidelă a poziției economice a entității auditate și nu 
prezintă erori materiale și neregularități. 

 

Opinia                   
de audit 

Curtea de Conturi a exprimat opinie contrară, întrucât s-a constatat că la Ministerul Finanțelor Publice 
(aparat propriu) și la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ordonator secundar de credite), denaturările 
individuale sunt semnificative și generalizate, concluzionând că situațiile financiare nu prezintă o imagine reală
și fidelă a poziției financiare, a performanței sau a modificării poziției financiare a entității. 

 

Constatări Principalele abateri constatate se referă la menținerea în evidențele contabile, pe o perioadă îndelungată,
a unor sume, menținere cauzată de faptul că la nivelul MFP nu există procedură prin care să se stabilească
modalitatea de raportare a sumelor încasate de către ANAF, monitorizarea de către ANAF și raportarea la 
MFP, astfel încât debitele din evidența contabilă a MFP să corespundă cu situația privind executarea silită. 

Au fost menținute nejustificat, o perioadă îndelungată, în conturile contabile „Debitori” și „Alte datorii față
de buget”, sume care trebuiau să fie înregistrate pe cheltuieli sau să se recupereze, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, dar care au fost raportate eronat în bilanț, drept creanțe curente. Astfel, s-a 
constatat că în componența soldului la 31.12.2017 al acestor conturi, în sumă de 308,1 milioane lei, sunt 
cuprinse în mod eronat și unele sume care nu fac parte din categoria creanțelor care se vor încasa într-o perioadă
mai mică de un an, având în vedere că aceleași sume au fost înregistrate și raportate anual în bilanț, în perioada 
2009-2016, dintre care pot fi menționate: 
 suma de 190.867 mii lei, care reprezintă în fapt popriri asupra conturilor Ministerului Finanțelor Publice, 

respectiv suma despăgubirilor executate silit în anii precedenți, prin indisponibilizarea sumelor din contul 
MFP, în baza unor hotărâri ale instanțelor judecătorești; 

 suma de 627 mii lei, care este indicată ca fiind aferentă unui dosar aflat în instrumentare la Garda 
Financiară, în condițiile în care această instituție a fost desființată încă din anul 2013. 
Acest mod de lucru, respectiv evidențierea debitelor în contabilitatea MFP și încasarea lor de către ANAF 

prin serviciile de executare silită conduce la perpetuarea menținerii debitelor și, concomitent, la înregistrarea 
lor în contul „Decontări din operațiuni în curs de clarificare” – Venituri din despăgubiri. 

 

Recomandări Pentru eliminarea acestor nereguli, conducerea MFP va lua măsuri pentru realizarea, de către comparti-
mentele de specialitate, a unei evidențe operative corecte privind debitorii din despăgubiri, respectiv pentru 
clarificarea situației sumelor executate silit din contul MFP și va întocmi situații distincte, și anume  sumele
executate silit, pentru care nu au fost îndeplinite condițiile emiterii avizului de legalitate, și sumele care trebuie
recuperate, în cazul dosarelor existente la data de 31.12.2017. De asemenea, vor fi luate măsuri pentru 
completarea procedurii de lucru existente, cu precizări privind codul bugetar și contul în care trebuie să se 
vireze sumele încasate de către ANAF, precum și alte precizări necesare în cazul transmiterii debitului la ANAF.
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La Agenția Națională de Administrare Fiscală 
 

Constatări La Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu a fost efectuată inventarierea elementelor de 
natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute, fapt pentru care în situațiile financiare ale Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală la data de 31.12.2017 – aparat propriu – au fost prezentate elemente 
patrimoniale neconfirmate prin inventariere. 

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de Agenția Națională
de Administrare Fiscală – aparat propriu, prevăzută a fi realizată în perioada 23.08.2017-30.11.2017, a fost 
finalizată în data de 22.06.2018. În urma inventarierii s-au constatat lipsuri în sumă de 11.572 mii lei. 

Totodată, s-a constatat că nu au fost respectate principiile de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea 
fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public și privat al statului, deoarece, în timp ce Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice București închiriază spații pentru desfășurarea activității de la firme 
private, Agenția Națională de Administrare Fiscală a lăsat nefolosite, din anul 2015 și până în prezent, unele 
imobile pe care le are în administrare (situate în București, str. Mărăști, respectiv str. Londra). Astfel, deși ANAF 
a aprobat, încă din anul 2015, realizarea unor lucrări de reabilitare a acestor imobile aflate în administrarea 
DGRFP București, iar pentru desfășurarea activității personalului a fost închiriat un imobil proprietate privată, la 
mai mult de trei ani de la încheierea contractului de închiriere, lucrările de consolidare și amenajare nu au fost 
începute, neavând loc nici măcar licitația pentru desemnarea societății care să efectueze lucrările. 

 Consecința economică constă în creșterea cheltuielilor cu chiriile, în condițiile în care imobile aflate în 
administrarea sau proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Direcției Generale Regionale a 
Finanțelor Publice București stau nefolosite, fiind supuse degradării.   

În anul 2017, ANAF a plătit suma de 250,7 mii lei, reprezentând contravaloarea livrabilului „Ghid de 
îmbunătățire a colectării creanțelor bugetare” (valoare livrabil – 160,3 mii lei și penalități de întârziere – 90,4 
mii lei, livrabile recepționate de ANAF, aceasta fiind obligată în acest sens prin Sentința civilă nr. 5055/2016 
(rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 3641/2017), emisă în urma acționării în instanță de către operatorul 
economic ca urmare a refuzului ANAF de a recepționa și achita livrabilele la termenul prevăzut în contract 
(21.12.2015), motivat de calitatea necorespunzătoare a acestora. 

În aceste condiții, Curtea de Conturi a constatat că livrabilele respective se află și în prezent depozitate la 
nivelul compartimentului de specialitate care a solicitat achiziția, nefiind distribuite și utilizate conform scopului 
pentru care au fost achiziționate.  

 

Recomandări  efectuarea anuală a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute,
astfel încât aceasta să preceadă întocmirii situațiilor financiare anuale; 

 asigurarea, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, a fondurilor necesare pentru consolidarea 
și amenajarea sediului Administrației Finanțelor Publice, sector 1, București, din str. Roma și relocarea 
serviciilor din cadrul Administrației Finanțelor Publice, sector 1, București pentru reducerea cheltuielilor cu 
chiriile, precum și punerea în folosință a imobilului din bd. Mărăști, sector 1, București; 

 s-a recomandat ANAF să identifice soluții de utilizare a Ghidului de îmbunătățire a colectării creanțelor bugetare
în scopul pentru care a fost achiziționat, inclusiv prin actualizarea/modificarea corespunzătoare a conținutului 
livrabilelor în sumă de 160,3 mii lei, precum și efectuarea unei analize în vederea identificării cauzelor și per-
soanelor din vina cărora s-a produs plata penalităților de întârziere în sumă de 90,4 mii lei. În situația în care se 
concluzionează că aceste livrabile nu vor putea fi utilizate, conducerea ANAF va dispune măsuri pentru stabilirea 
întinderea prejudiciului și recuperarea acestuia, la care se vor adăuga dobânzile și penalitățile/majorările de 
întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, ce urmează a se calcula și încasa la nivelul ANAF 
pentru perioada de când s-a produs prejudiciul și până la data la care se vor recupera sumele.  

 
 

 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI  
 
Prezentare Ministerul Justiției (MJ) este parte componentă a autorității judecătorești, atribuțiile sale fiind prevăzute 

în Constituția României și în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, conform căreia Ministerul Justiției asigură buna organizare și administrare a justiției ca 
serviciu public. 
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În cadrul Ministerului Justiției funcționează următoarele entități:  
a) instituții publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat: 15 curți de apel și 42 de tribunale 

cuprinse în circumscripția acestora;  
b) instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat:  

- Oficiul Național al Registrului Comerțului; 
- Autoritatea Națională pentru Cetățenie; 
- Institutul Național de Criminologie; 
- Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.  

c)  instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat: 
- Institutul Național de Expertize Criminalistice;  
- Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate. 

d) instituții publice finanțate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din alte 
venituri proprii, care pot primi sume de la bugetul de stat, în condițiile legii:  

- Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu”;  
- Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu. 

Misiunile de audit public extern desfășurate în anul 2017 la Ministerul Justiției s-au programat și realizat la 
Ministerul Justiției – activitate proprie, la un număr de opt ordonatori secundari de credite, precum și la un 
număr de 19 ordonatori terțiari de credite. 

 

Opinia                 
de audit 

Pe baza concluziilor formulate în urma misiunilor de audit financiar încheiate pentru exercițiul bugetar 2017 
și ținând cont de abaterile de la legalitate și regularitate identificate la nivelul ordonatorilor secundari și terțiari 
de credite, s-a emis o opinie contrară. 

La exprimarea opiniei asupra situațiilor financiare la nivelul Ministerului Justiției s-a ținut seama de 
neregulile identificate la întocmirea situațiilor financiare aferente anului 2017 atât ale ministerului, cât și ale 
entităților subordonate. 

 

Constatări Astfel, la nivelul Ministerului Justiției nu au fost aplicate în totalitate instrucțiunile cu privire la închiderea 
exercițiului financiar, respectiv nu au fost reflectate corect, în posturile din bilanț, creanțele aflate în sold în 
funcție de vechimea acestora, situațiile financiare neprezentând o imagine fidelă a poziției financiare și a 
performanței financiare. În anul 2018, pentru valoarea debitelor de 13.927 mii lei înregistrate eronat în contul 
„Debitori sub 1 an”, entitatea a luat măsura înregistrării corecte a acestora în timpul misiunii de audit, deficiența 
fiind remediată în totalitate.  

Procedurile operaționale nu au asigurat îndeplinirea tuturor atribuțiilor Ministerului Justiției, precum și 
respectarea principiilor celor 3 E în ceea ce privește administrarea locuințelor de serviciu și decontarea chiriilor.

În urma auditării situațiilor financiare ale ordonatorilor secundari și terțiari de credite au fost constatate 
abateri care se referă la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, dintre care unele au 
fost remediate în timpul misiunilor de audit.  

Astfel, la Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), întocmirea situațiilor 
financiare la sfârșitul anului 2017 s-a făcut cu nerespectarea întocmai a prevederilor legale, întrucât suma de 
549 mii lei, reprezentând plăți aferente operațiunilor derulate prin FEN, nu a fost raportată în situațiile financiare, 
iar unele solduri din balanța de verificare întocmită la finele anului 2017, în sumă de 488 mii lei, au fost 
denaturate, cu consecința raportării unor date eronate în situațiile financiare. Nu au fost înregistrate la valoarea 
justă activele fixe complet amortizate intrate în patrimoniu prin transfer cu titlu gratuit de la ordonatorul principal 
de credite, cu consecința prezentării în mod eronat a valorii activelor în situațiile financiare. Deficiențele au fost 
remediate în timpul misiunii de audit. 

Nu s-au respectat prevederile legale privind utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile,
acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților 
economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și cele ale contribuției naționale aferente acestei 
asistențe. Din auditul efectuat s-a constatat că deși ANABI a încasat prefinanțare de la partenerul elvețian, în anul 
2017 a utilizat pentru plățile aferente prestatorilor interni (pentru plăți în lei) numai surse de la bugetul de stat. 

Astfel, plățile efectuate, în mod eronat, de la bugetul de stat, dar care aveau ca sursă prefinanțarea de la 
partenerul elvețian, au fost în sumă de 454 mii lei, fiind astfel imobilizate fonduri de la bugetul de stat pentru 
plata unei părți din cota de 85% care revenea partenerului elvețian, în condițiile încasării prefinanțării în contul 
instituției. În aceste condiții, bilanțul contabil întocmit de ANABI la 31.12.2017, la rândul 25 „Creanțe din 
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operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget” a fost completat cu soldul 0, deși la rândul 
26 „Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori” este raportat soldul de 454 mii lei, sumă ce ar fi 
trebuit să se regăsească la rândul 25. Deficiența a fost remediată în timpul misiunii de audit. 

Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017 de Tribunalul Sibiu nu prezintă o imagine fidelă a 
poziției financiare ca urmare a nerespectării prevederilor legale privind reevaluarea activelor fixe corporale, 
diferența din reevaluare fiind în sumă de 1.381 mii lei. Deficiența a fost înlăturată ulterior prin implementarea 
măsurii dispuse prin decizie. 

La Tribunalul Buzău s-a menținut în evidența contabilă suma de 116 mii lei, reprezentând onorarii pentru
expertiza judiciară pentru care dreptul la acțiune s-a prescris, o situație similară constatându-se și la Tribunalul 
Gorj, unde suma de 82 mii lei a fost virată la bugetul de stat în timpul misiunii de audit. 

La Tribunalul Covasna, suma de 7 mii lei, reprezentând creanțe de încasat de la terți a fost înregistrată 
eronat în contul „Imobilizări corporale în curs de execuție” și s-au menținut nejustificat în categoria mijloacelor 
fixe unele bunuri în sumă de 145 mii lei, care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi încadrate în această
categorie. Această deficiență a fost remediată în timpul misiunii de audit. 

La Tribunalul Gorj nu s-au evidențiat în contabilitate terenul aferent Judecătoriei Târgu-Cărbunești, în 
suprafață de 1.334 mp, și valoarea de inventar de 83 mii lei, deficiența fiind remediată în timpul misiunii de audit. 

Cu privire la calitatea gestiunii economico-financiare s-au constatat plăți nelegale în sumă de 6 mii lei, 
reprezentând decontarea unor materiale refolosibile și obiecte de inventar, care nu au fost găsite în inventarul 
Tribunalului Buzău. 

S-au înregistrat deficiențe în legătură cu inventarierea generală a elementelor de activ și de pasiv 
existente în patrimoniul instituției la ANABI, Tribunalul Covasna (deficiențe remediate în timpul misiunii de 
audit), precum și la Curtea de Apel Timișoara. 

La Curtea de Apel Timișoara nu s-au cuprins în procedura operațională ce detaliază compensația lunară 
pentru chirie, acordată pentru unele categorii de personal din sistemul justiției, aspecte privind efectuarea unor 
verificări cu privire la realitatea exercitării de către locatar a folosinței locuinței care a făcut obiectul contractului 
de închiriere, precum și a modului de documentare și calculare a compensației aferente unor suprafețe mai 
mici decât cele ale locuințelor închiriate de personalul cu statut special angajat. 

 

Recomandări Recomandările Curții de Conturi au constat în necesitatea consolidării controlului intern al entității, precum 
și a funcției de audit public intern, concomitent cu asigurarea condițiilor de perfecționare profesională continuă
pentru angajații din domeniul unde s-au identificat abateri.  

Pentru înlăturarea deficiențelor constatate, Ministerul Justiției va proceda la actualizarea/completarea 
procedurilor operaționale și instrucțiunilor de lucru existente, urmărindu-se aplicarea întocmai a prevederilor 
legale cu privire la atribuirea de locuințe de serviciu; reanalizarea tuturor solicitărilor de locuințe de serviciu și 
verificarea justificării refuzurilor ofertelor de locuință de serviciu, luându-se măsurile legale. 

La nivelul entităților subordonate, recomandările au vizat înlăturarea neregulilor constatate. 

 
 
 
 
 
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE 
 
Prezentare Ministerul Apărării Naționale (MApN) este instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate 

al administrației publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, cu scopul de a desfășura activități în domeniul 
apărării naționale, potrivit prevederilor legii și strategiei de securitate națională, pentru garantarea suveranității, 
independenței și unității statului, integrității teritoriale a țării și democrației constituționale. 

Ministerul Apărării Naționale răspunde în fața Parlamentului, a Guvernului și a Consiliului Suprem de 
Apărare a Țării pentru modul de aplicare a prevederilor Constituției, ale celorlalte acte normative în vigoare, 
ale hotărârilor Guvernului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și ale tratatelor internaționale 
la care România este parte în domeniul său de activitate.  

Misiunea de audit financiar s-a efectuat asupra Contului de execuție a bugetului de stat pe anul 2017
încheiat de Ministerul Apărării Naționale pentru activitatea proprie și asupra transferurilor efectuate către unități 
din subordine: Comandamentul Logistic Întrunit al MApN (UM 02574), Departamentul pentru Armamente (UM 
02550), Statul Major al Forțelor Aeriene și Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila. 
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Opinia                   
de audit 

La Ministerul Apărării Naționale, Curtea de Conturi a emis o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere 
a anumitor aspecte asupra situațiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2017.  

Opinia se întemeiază pe faptul că situațiile financiare luate în ansamblul lor au fost întocmite, sub toate 
aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România și oferă
o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare a MApN la data de 31.12.2017 și a celorlalte 
informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată, însă au prezentat unele denaturări care,
analizate în mod individual și agregat, s-au aflat sub pragul de semnificație stabilit în conformitate cu stan-
dardele de audit.

Constatări Cu ocazia misiunii de audit au fost desprinse și aspecte cu impact pozitiv, referitoare la elaborarea și 
fundamentarea proiectului de buget propriu, la concordanța datelor înregistrate în evidența tehnico-operativă
cu cele din evidența financiar-contabilă și cu cele preluate în balanțele de verificare și înscrise în situațiile 
financiare, la respectarea prevederilor legale privind condițiile și termenele de depunere a situațiilor financiare 
întocmite de entitatea auditată. 

S-au constatat și unele deficiențe care se referă la nerespectarea principiului anualității în efectuarea chel-
tuielilor bugetare, principiu bugetar prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. În urma misiunii de 
audit, Curtea de Conturi a constatat că a fost efectuată o plată în sumă de 19.707 EUR, cu 2 ani mai târziu decât 
termenul prevăzut, respectiv în anul 2017. Plata reprezintă contravaloarea tranșei a III-a la contribuția României 
la NSPA (NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY), pentru anul 2015. Deși în notificarea transmisă
de NSPA este consemnată data de 27.11.2015 și este specificat termenul-limită până la care această tranșă
trebuia plătită, respectiv 31.12.2015, Direcția de Cooperare Internațională în Domeniul Apărării (DCIDA) a 
transmis, în data de 19.01.2017, Direcției generale financiar-contabile (DGFC) documentele aferente plății,
însoțite de adresă, iar la data de 15.02.2017, Direcția generală financiar-contabilă a efectuat plata.  

Cu ocazia verificării aplicării și respectării procedurilor de achiziții publice, Curtea de Conturi a constatat că
au fost efectuate achiziții directe de bunuri și servicii fără utilizarea Sistemului electronic al achizițiilor publice 
și fără întocmirea unei note justificative în acest sens. 

Au fost aplicate eronat prevederile OUG nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții 
publice în domeniile apărării și securității, de către unii ordonatori din cadrul Ministerului Apărării Naționale 
(MApN), pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări care nu au caracter militar sau sensibil, așa cum este 
prevăzut în ordonanță. De asemenea, la nivelul Ministerului Apărării Naționale au fost realizate unele expertize 
tehnice și studii de fezabilitate care nu au fost valorificate integral. 

În urma misiunii de audit s-a constatat aplicarea neunitară a sporului de până la 30%, acordat pentru 
persoanele care desfășoară misiuni sau activități deosebite sau de specialitate care presupun un grad ridicat 
de risc/pericol deosebit. Până la data de 31.12.2009, sporul de risc și pericol deosebit a fost acordat angajaților 
MApN în temeiul art. 25 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din 
instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi 
salariale personalului civil din aceste instituții. 

În conformitate cu OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de 
personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, sporul 
de risc și pericol deosebit a fost introdus în solda de funcție, ca sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu, 
pentru beneficiarii acestui spor la momentul 31.12.2009. În perioada 1.10.2010-30.06.2015 nu s-a acordat 
această sumă și altor angajați ai MApN, în afara celor din anul 2009, deși aveau o funcție similară în plată.
Începând cu luna iulie 2015, personalul din domeniile informații pentru apărare, cercetare sau operații speciale 
ale MApN a beneficiat de o sumă reprezentând sporul de până la 30%, care a fost acordat în baza art. 14 din 
Anexa nr. VII din Legea nr. 284/2010. 

În noua Lege a salarizării nr. 153/2017 este prevăzută acordarea unei compensații de risc/pericol deosebit 
de până la 30%, calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază conform art. 14 din Anexa nr.
6, urmând ca unitățile, cuantumul și criteriile de acordare a acestei compensații să se stabilească prin ordin al 
ordonatorului principal de credite. 

Ordinul ministrului apărării naționale nr. MS99/2017 prevede la art. VI modul de acordare a sumei
reprezentând sporul de până la 30% și pentru personalul din unitățile militare care nu a beneficiat de această
sumă (inclusă în suma compensatorie). Acest ordin asigură cadrul general privind modul de acordare a acestor 
sume, reprezentând sporul de până la 30% acordat pentru persoanele care desfășoară misiuni sau activități 
deosebite sau de specialitate care presupun un grad ridicat de risc/pericol deosebit, dar, mai departe,
ordonatorul de credite (comandantul unității) trebuie să identifice posturile care, prin natura activității, detaliată
în fișa postului, trebuie să beneficieze de aceste drepturi.
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De asemenea, în unele cazuri, acordarea acestor sume poate să nu aibă un caracter permanent, situație 
în care trebuie acordate numai pe perioada în care se execută activitățile care se încadrează în categoria celor 
descrise mai sus. 

Curtea de Conturi a mai constatat și existența unor facturi neachitate în sumă de 1.913 mii EUR, ca urmare 
a stopării finanțării de către partea americană a Programului de susținere a națiunii-gazdă (HNP) în România.

Astfel, în anul 2017, pentru Programul de susţinere a naţiunii-gazdă (HNP) în România a fost dat Acordul 
US Navy host Nation Program de a susține implementarea proiectului și a fost alocată suma de 3.610 mii EUR, 
din care au fost utilizați 1.938 mii EUR. Până în decembrie 2017, toate facturile transmise părții americane au 
fost achitate, însă, începând cu luna ianuarie 2018, plata facturilor a fost suspendată de partenerul american.

La data auditului existau facturi în sumă de 1.913 mii EUR neachitate, din care suma de 1.394 mii EUR 
trebuia achitată către un operator economic, care a acționat în instanță Ministerul Apărării Naționale la 
Tribunalul Dolj. La nivelul conducerii ministerului s-au efectuat demersuri pentru a identifica posibilitățile legale 
pentru achitarea debitelor restante de la bugetul de stat, dar, în lipsa prevederilor bugetare, aceasta nu s-a 
putut realiza. 
 

Recomandări Pentru remedierea abaterilor constatate și preîntâmpinarea producerii pe viitor a altora, Curtea de Conturi 
a formulat pentru conducerea entității următoarele recomandări: 
 efectuarea unei monitorizări stricte a contribuțiilor și cotizațiilor la organizațiile și organismele internaționale 

la care România este parte pentru evitarea în viitor a efectuării unor operațiuni neprevăzute care nu au fost 
prinse în buget; 

 elaborarea unor precizări/instrucțiuni care să conțină prevederi clare în ceea ce privește condițiile de 
aplicare și definire a produselor, lucrărilor și serviciilor care pot fi achiziționate prin aplicarea procedurilor 
prevăzute de OUG nr. 114/2011, asigurându-se astfel evitarea situațiilor în care, în cadrul Ministerului 
Apărării Naționale, pentru achiziția acelorași categorii de produse, lucrări și servicii, unii ordonatori să aplice 
prevederile OUG nr. 114/2011, iar alții să aplice prevederile Legii nr. 98/2016; 

 valorificarea expertizelor tehnice și a studiilor de fezabilitate la clădiri și efectuarea unei analize, împreună 
cu directorii de programe/beneficiarii expertizelor, în vederea identificării și eliminării din evidența contabilă 
a celor valorificate deja prin reparații capitale sau curente; 

 verificarea, de către structurile cu atribuții în domeniu, la nivelul fiecărui ordonator, a modului de aplicare a 
prevederilor Legii salarizării nr. 153/2017 și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. MS 99/2017; 

 reprezentanții MApN vor continua diligențele în vederea reluării plăților de către oficialii americani în cadrul 
Programului de susținere a națiunii-gazdă (HNP) în România. Se va analiza oportunitatea emiterii unui 
proiect de act normativ, prin care să fie reglementate și situațiile în care finanțatorul stopează plățile. 
 

La entitățile din subordinea MApN 
Comandamentul 
Logistic                
Întrunit                  
al MApN                
(UM 02574) 
 

Deși s-au constatat unele deficiențe, o parte dintre acestea au fost remediate operativ de către conducere, în 
timpul misiunii de audit fiind întocmite și înregistrate în evidența contabilă note contabile privind scoaterea din 
evidență, ca urmare a prescrierii dreptului de creanță, a sumelor menținute în mod nejustificat în contul „Decontări 
în curs de clarificare”, reprezentând penalități ale furnizorilor de energie electrică și apă, calculate încă din anul 
2014 și în contul „Disponibil din garanția constituită pentru bună execuție”, reprezentând garanții de bună execuție 
aferente unui contract încheiat cu Regia Autonomă ROMAVIA SA, entitate reorganizată între timp. 

De asemenea, au fost întreprinse demersuri pentru încheierea unui contract de închiriere pentru spațiul 
pus la dispoziție unei bănci comerciale, precum și pentru plata utilităților aferente, deoarece, în urma analizei 
documentelor financiar-contabile efectuate de Curtea de Conturi, s-a constatat că nu există contracte de 
închiriere pentru spațiile ocupate de bancomatele montate în incinta imobilelor proprietate publică a statului,
aflate în administrarea Comandamentului Logistic Întrunit.  

 Totodată, a fost emisă Dispoziția Direcției generale financiar-contabile privind aplicarea unitară a preve-
derilor legale referitoare la acordarea drepturilor salariale cuvenite personalului care desfășoară operațiuni de 
asanare, deoarece s-a constatat faptul că nu au fost respectate dispozițiile legale privind acordarea primei 
pentru condiții periculoase de muncă. 

Totodată, a fost înregistrată eronat în contul „Clienți” suma de 57 mii lei, reprezentând contravaloarea 
utilităților (apă și canal), facturată lunar de Comandamentul Logistic Întrunit către UM 02605 București, în baza 
Protocolului pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de apă-canal. 
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Departamentul 
pentru 
Armamente          
(UM 02550) 
 

Referitor la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare întocmite la 31.12.2017 trebuie 
menționat că unele deficiențe constatate, privind modul de înregistrare în contabilitate au fost corectate în 
timpul misiunii de audit financiar.  

Au fost constatate și abateri financiar-contabile pentru care DPA nu a întreprins măsuri de remediere. 
Acestea se referă la faptul că în contabilitate nu au fost evidențiate diferențele în minus rezultate cu ocazia 
întocmirii Proceselor-verbale de recepție a bunurilor/serviciilor livrate/prestate de partenerii externi, în baza 
contractelor aflate în derulare, existând produse nelivrate sau produse pentru care nu au fost întocmite 
documente de rectificare, în sumă de 480 mii USD.  

CN Romtehnica SA, în calitate de reprezentant al MApN nominalizat prin Legea nr. 240/2013 și mandatat 
pentru derularea contractelor destinate realizării programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene”, efectuează 
importul definitiv al produselor livrate de Guvernul SUA în baza contractului interguvernamental LOA RO-D-
QAH, în baza documentelor puse la dispoziție de partenerul extern. După finalizarea importului, în conformitate 
cu procedurile interne ale MApN, între CN Romtehnica SA și beneficiarul final al produselor se efectuează 
activitatea de predare-primire a produselor puse în circulație, precum și activitatea de recepție, fiind numită o 
comisie de recepție în acest sens. Deși au fost identificate cazuri în care comisia, conform proceselor-verbale 
de recepție, a constatat bunuri lipsă față de valorile înscrise în declarațiile vamale de import (DVI), înregistrările 
în contabilitate s-au efectuat fără a se ține cont de valorile recepționate, ci în funcție de cele înscrise în DVI (în 
baza cărora CN Romtehnica SA emite factura de comision către DPA).  

Curtea de Conturi a constatat și deficiențe privind nerespectarea prevederilor legale, potrivit cărora per-
soanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune 
financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor 
publice și în administrarea patrimoniului public. 

Astfel, în patrimoniul și în evidența contabilă a DPA au fost menținute, la data de 31.12.2017, echipamente 
în sumă de 78.450 mii lei, rămase disponibile după finalizarea „Programului de modernizare a mașinii de luptă 
a infanteriei MLI 84M − JDERUL”, fără a fi preluate și valorificate de Statului Major al Forțelor Terestre, la a 
cărui solicitare s-a derulat achiziția. 

Ultimele demersuri pentru valorificarea acestor echipamente au fost făcute în anul 2011. 
S-a mai constatat menținerea, după finalizarea programului „IFF-DIALOG”, în patrimoniul și în evidența contabilă 

a DPA a unor echipamente în sumă de 23.194 mii lei, considerate ca fiind excedentare și fără perspective de a fi 
utilizate, ca urmare a nepreluării acestora de către structurile de forțe beneficiare în folosul cărora s-a derulat 
achiziția. În acest context, categoriile de forțe au solicitat achiziționarea sistemelor IFF pentru toate tipurile de 
platforme avute în exploatare la nivelul anului 1996. Ulterior, Armata Română s-a restructurat, iar o parte a tehnicii 
de luptă pentru care s-au achiziționat sisteme IFF a fost scoasă din înzestrare din cauza vechimii și a uzurii morale.

Departamentul pentru armamente, împreună cu Direcția comunicații și informatică, Direcția logistică și Co-
mandamentul Logistic Întrunit au inițiat în cursul anului 2011 demersurile pentru declararea acestor 
echipamente ca fiind excedentare în vederea demarării procedurilor de valorificare a acestora la extern. În 
cursul anului 2013 s-a luat decizia de stopare a programului IFF-DIALOG, acesta fiind considerat ca fiind 
finalizat, și s-au efectuat demersuri pentru valorificarea echipamentelor disponibile.  

Ultimele demersuri pentru valorificarea acestor echipamente au fost făcute în anul 2014. 
Pentru remedierea abaterilor constatate și preîntâmpinarea producerii pe viitor a altora, Curtea de Conturi a 

formulat entității o serie de recomandări, care vizează respectarea prevederilor OMFP nr. 1917/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, precum și monitorizarea și evidențierea în 
contabilitate a diferențelor constatate în procesele-verbale de recepție până la clarificarea acestora de CN 
Romtehnica SA și partenerul extern, concomitent cu notificarea CN Romtehnica SA în vederea întreprinderii 
măsurilor aferente regularizării drepturilor de import pentru fiecare operațiune la care au fost constatate diferențe.

 

Statul                  
Major               
al Forțelor 
Aeriene 
 

 

Ca urmare a misiunii de audit financiar au fost constatate, în principal, abateri financiar-contabile care au 
fost remediate în timpul controlului, dar și abateri care au vizat un exercițiu financiar încheiat, dar care nu au 
putut fi remediate.  

Au fost constatate unele neconformități cu cadrul legal, în legătură cu aplicarea necorespunzătoare a principiului 
contabilității de angajamente, respectiv înregistrarea unor cheltuieli în sumă de 97 mii lei în exercițiul bugetar în care 
s-a efectuat plata și nu în exercițiul bugetar în care au fost prestate serviciile, în acest mod nefiind respectat principiul 
independenței exercițiilor financiare, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la 
care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor. 
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Nu a fost majorată la 31.12.2017 valoarea unui mijloc fix (radar) cu valoarea modernizărilor efectuate la 
sistemul de climatizare al acestuia, în sumă de 3.256 mii lei, iar unele elemente ce nu reprezintă active fixe 
corporale au fost înregistrate eronat în contul „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor 
umane și materiale și alte active fixe corporale”. S-a constatat, de asemenea, nejustificarea în termenul 
prevăzut de lege a avansurilor în numerar, în sumă de 4 mii lei, acordate prin casierie pentru achitarea taxelor 
poștale necesare expedierii corespondenței neclasificate prin CN Poșta Română. 

Recomandările formulate entității de către Curtea de Conturi s-au referit, în principal, la respectarea 
prevederilor OMFP nr. 1917/2005, precum și la luarea măsurilor necesare în vederea calculării și recuperării 
sumelor reprezentând penalități de întârziere aplicate avansurilor nejustificate, în termenele prevăzute de 
legislația în vigoare. 

Spitalul 
Universitar           
de Urgență 
Militar                    
Central                  
Dr. Carol              
Davila 

În anul 2016 a fost aprobată achiziționarea a cinci ambulanțe pentru a se asigura asistenţa medicală de 
urgenţă, conform prevederilor HG nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor 
sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din 
reţeaua Ministerului Justiţiei, pentru demnitari de rang înalt, precum şi pentru omologii străini pe timpul vizitei 
acestora în România.  

Din verificare s-a constatat că două din cele cinci ambulanțe au fost achiziționate pentru o altă destinație, 
respectiv „pentru a executa misiuni de asigurare a protecției medicale organizate de MApN, transport medical 
de urgență și intraspitalicesc”.  

Totodată, până la momentul auditului nu a fost încheiat între Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central 
„Dr. Carol Davila” și Serviciul de Protecţie şi Pază protocolul prevăzut de legislația privind asigurarea asistenţei
medicale de urgenţă, pentru demnitari de rang înalt, precum şi pentru omologii străini pe timpul vizitei în 
România. Acesta a fost încheiat în timpul acțiunii de audit. 

De asemenea, s-a constatat că până la finalizarea auditului nu a fost elaborată și aprobată, prin Ordin al
Ministrului Apărării Naționale, metodologia de justificare și decontare a cheltuielilor aferente misiunilor speciale,
conform prevederilor legale. 

 
 
 
 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 
Prezentare Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate 

al administrației publice centrale, care îndeplinește atribuții specifice în domeniul ordinii, siguranței publice și 
securității naționale. 

MAI organizează, asigură și desfășoară relații de cooperare cu autoritățile specializate din alte state în 
domeniile sale de competență și, prin atașați de afaceri interne sau ofițeri de legătură, asigură reprezentarea 
instituției în raporturile cu autoritățile similare ale statelor cu care România întreține relații diplomatice sau cu 
organisme și organizații internaționale. 

La solicitarea președintelui României și cu aprobarea Parlamentului, MAI participă cu efective și tehnică din 
dotare la misiuni internaționale sau multinaționale umanitare și de menținere a păcii, în afara teritoriului național.

MAI răspunde în fața Guvernului, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a Parlamentului de modul în care 
aplică prevederile Constituției, ale celorlalte acte normative, precum și ale tratatelor internaționale la care România 
este parte. 

Misiunea de audit financiar s-a efectuat asupra conturilor de execuție a bugetului de stat pe anul 2017. 

Opinia                   
de audit 

Având în vedere că valoarea abaterilor constatate de Curtea de Conturi se situează sub pragul de sem-
nificație, dar abaterile respective nu au fost remediate în timpul auditului față de situațiile financiare încheiate la 
31.12.2017, s-a exprimat o opinie de audit cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte. 

Constatări Misiunea de audit financiar efectuată la Ministerul Afacerilor Interne a identificat unele deficiențe, o parte 
dintre ele fiind remediate în timpul misiunii de audit, dintre care exemplificăm: 
• corectarea contului „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și 

alte active fixe corporale” cu valoarea elementelor care nu reprezintă active fixe corporale și care au fost 
înregistrate în mod eronat în acest cont; 

• evidențierea corectă prin contul de execuție a angajamentelor legale rămase de achitat. Din analiza soldului 
contului „Furnizori” la 31.12.2017 s-a constatat că suma de 3.690 mii lei, reprezentând facturi neachitate 
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către furnizori nu a fost reflectată în coloana 7 (angajamente legale de plătit) din Anexa nr. 7 la situațiile 
financiare și nu fost evidențiată nici în contul „Angajamente legale”. 
De asemenea, Curtea de Conturi a constatat o serie de deficiențe care nu au fost remediate în timpul 

auditului, prezentate în continuare. 
Prețul convenit pentru îndeplinirea contractelor de tipărire a revistei „Pentru Patrie” nu a fost stabilit în 

conformitate cu prevederile art. 291 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal referitoare la aplicarea cotei de TVA. Pentru 
tipărirea revistei „Pentru Patrie”, Ministerul Afacerilor Interne a încheiat cu CN „Poșta Română” SA - Sucursala 
Fabrica de Timbre și cu un agent economic, contracte privind transmiterea machetei ce urmează a fi tipărită în 
format electronic, precum și predarea materialelor către tipografie. Tipărirea acestei reviste este considerată o 
livrare de bunuri, așa cum este definită în Norma de aplicare a Codului fiscal, iar din verificarea modului de 
stabilire a prețului convenit pentru îndeplinirea contractelor a rezultat că părțile contractante au aplicat cota
standard de TVA asupra bazei de impozitare, în loc de cota redusă de 5%, așa cum este stipulat la art. 291 
alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 12 mii lei. 

La nivelul unor inspectorate de jandarmi județene au fost identificate cazuri în care salarizarea funcției de 
ofițer specialist I s-a realizat în raport de coeficientul de ierarhizare de 4,70 al funcției de șef birou, contrar 
prevederilor din Legea-cadru nr. 284/2010. 

Totodată, s-a constatat că bunuri materiale care au fost achiziționate de entitate în anii anteriori nu au 
fost utilizate conform referatelor de necesitate întocmite, fiind propuse în final la casare, contrar prevederilor 
OG nr. 119/1999. 

 

La entități aflate în subordinea MAI 
Centrul Medical 
de Diagnostic       
și Tratament 
Ambulatoriu      
„N. Kretzulescu” 
București 
 

La Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „N. Kretzulescu” București nu a fost 
realizată anual, cu ocazia încheierii exercițiului financiar, analiza vechimii garanțiilor de participare la licitații și a 
celor de bună execuție, în vederea separării sumelor care trebuie menținute în cont de cele pentru care s-a 
prescris dreptul creditorilor de a solicita restituirea și valorificarea acestora prin virarea la bugetul de stat. În timpul
misiunii de verificare, abaterea a fost remediată operativ, suma de 41 mii lei fiind virată la bugetul de stat.  

Atât la finele anului 2017, cât și la data efectuării misiunii de audit, în contul „Decontări din operații în curs 
de clarificare” a fost menținută suma de 6,7 mii lei, reprezentând garanțiile gestionarilor de la centrele medicale 
preluate de entitate, fără a se întocmi în acest sens o Notă de fundamentare aprobată de ordonatorul de 
credite, așa cum este prevăzut de OMFP nr. 1177/2018, coroborat cu prevederile OMFP nr. 1917/2005. În 
timpul misiunii de audit, abaterea descrisă mai sus a fost remediată operativ, fiind reglat soldul contului 
„Decontări din operații în curs de clarificare". 

Entitatea nu a evidențiat corect prin contul de execuție angajamentele legale rămase de achitat. Din analiza 
soldului contului „Furnizori” la 31.12.2017 s-a constatat că suma de 126 mii lei, reprezentând facturi neachitate 
către furnizori, nu a fost reflectată în coloana 7 (angajamente legale de plătit) din Anexa nr. 7 la situațiile 
financiare și nu fost evidențiată nici în contul „Angajamente legale”. 

În cursul anului 2017 nu au fost înregistrate în evidența extrabilanțieră scrisorile de garanție de bună exe-
cuție, în sumă de 46 mii lei, pe perioada derulării contractelor de furnizare medicamente, contrar prevederilor 
OMFP nr. 1917/2005. 

Selectarea farmaciilor comunitare în vederea încheierii contractului de prestări servicii pentru decontarea 
contribuției personale din contravaloarea medicamentelor compensate și necompensate prescrise pentru 
asigurații MAI cu drept la gratuitate, precum și plățile efectuate către acestea s-au realizat fără respectarea 
prevederilor OUG nr. 119/1999, valoarea estimată pe an pentru această procedură internă desfășurată în baza 
unor norme proprii a fost stabilită ca fiind în sumă 6.618 mii lei. Astfel, nu au fost stabilite criterii de selecție 
privind aspectele financiare pe baza cărora sunt aleși prestatorii de servicii, situație care nu a asigurat 
respectarea obligației ce revine persoanelor care gestionează fonduri publice de a realiza o bună gestiune 
financiară prin asigurarea economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice, respectiv 
atingerea obiectivelor cu un consum redus de resurse.

 

Școala Militară 
de Subofițeri        
de Jandarmi 
„Grigore 
Alexandru 
Ghica” 
Drăgășani 

 

În cursul anului 2017 a fost inițiată și derulată o achiziție de muniții în sumă de 10 mii lei fără a exista 
dispoziția Inspectorului General al Jandarmeriei Române, prin care să se aprobe achiziția la nivel local, contrar 
prevederilor OMAI nr. 29/2011 privind competențele de achiziție a produselor și serviciilor în Ministerul 
Administrației și Internelor. Prin inițierea și derularea unei achiziții de muniții la nivel local, fără a exista 
dispoziția inspectorului general al Jandarmeriei Române de aprobare a acestei operațiuni, există riscul 
diminuării eficienței utilizării fondurilor alocate în acest scop la nivel centralizat. 
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Inspectoratul 
General                 
pentru                   
Situații                  
de Urgență 
(IGSU) 
 

Pe parcursul misiunii de audit financiar, echipa de audit a constatat o serie de deficiențe pentru care 
entitatea a inițiat o serie de măsuri în vederea înlăturării lor, printre care: 

Înregistrarea în contul „Debitori” a sumei de 161 mii lei, menținută eronat în debitul contului „Clienți”, care 
reprezintă penalități calculate pentru nerespectarea clauzelor contractuale de către un furnizor, împotriva 
căruia entitatea a întreprins demersuri legale, existând un proces în acest sens pe rolul instanței de judecată.

Suma de 156 mii lei, reprezentând rezultatele unor programe de cercetare, a fost înregistrată eronat în 
conturi extrabilanțiere. Rezultatele proiectelor de cercetare se înregistrează în contul „Cheltuieli de dezvoltare”, 
cu ajutorul căruia se ține evidența cheltuielilor de dezvoltare înregistrate ca active fixe necorporale. 

De asemenea, au fost constatate deficiențe pentru care nu au fost luate măsuri în vederea remedierii. 
S-a realizat predarea fără documente către alt ordonator de credite a sistemului de avertizare a populației în 

situații de urgență „RO-ALERT”. După ce a fost evidențiat în contabilitate, Sistemul de avertizare a populației în 
situații de urgență „RO-ALERT” a fost transmis fără plată, conform avizului de însoțire a mărfii, către un ordonator 
terțiar de credite, respectiv Baza pentru Logistică a IGSU, unde a fost înregistrat în patrimoniu. OUG nr. 72/2017
privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT” nu stipulează că 
dreptul de proprietate îl are alt ordonator decât IGSU. Valoarea deficienței constatate este de 13.340 mii lei. 

În cursul anului 2017, IGSU a achiziționat 39 de licențe pentru produsul „Program informatic de elaborare, 
analiză și calcul devize pentru construcții și instalații” de la InterSoft Start Solutions SRL, în sumă de 70 mii lei, 
în condițiile în care entitatea nu are competențe în realizarea/proiectarea lucrărilor de investiții, structuri 
organizatorice specializate și nu are nici personal de specialitate atestat. 

La Baza pentru Logistică a IGSU, din analiza soldului contului „Active fixe corporale în curs de execuție”
s-a constatat că suma de 631 mii lei nu s-au evidențiat pe obiective de investiții, neputând fi identificate 
cheltuielile realizate distinct pe fiecare obiectiv. Totodată, au fost menținute în contabilitate cheltuieli aferente 
unui studiu de fezabilitate și proiect tehnic în sumă de 475 mii lei, întocmit în perioada 2010-2011, care nu a 
fost continuat cu celelalte faze de execuție timp de cinci ani de la aprobare. 

Din analiza Situației patrimoniului la data de 31.12.2017 întocmită de către Baza pentru Logistică a IGSU 
s-a constatat că terenul din bd. Ferdinand nr. 33 are valoarea de 286,50 lei, în condițiile în care din Procesul-
verbal încheiat în anul 2015 rezultă că reevaluarea terenului nu s-a efectuat, întrucât s-a menționat că durata 
este „îndeplinită” ori, potrivit prevederilor OG nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituțiilor publice, actualizată, activele fixe corporale de natura terenurilor se reevaluează cel 
puțin o dată la trei ani.  

 

Recomandări  respectarea prevederilor OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organiza-
rea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile
de aplicare a acestuia; 

 dispunerea măsurilor de către conducerea MAI prin care să se asigure recuperarea diferenței rezultate din 
aplicarea eronată a cotei de TVA de la un agent economic; 

 luarea măsurilor de către ordonatorul secundar de credite (IGJR) pentru efectuarea unei cercetări 
administrative, potrivit legii, în cazurile în care la nivelul inspectoratelor de jandarmi județene s-a realizat 
salarizarea funcției de ofițer specialist I în raport de coeficientul de ierarhizare de 4,70 al funcției de șef 
birou și pentru a se recupera sumele astfel plătite fără a exista prevedere legală; 

 întreprinderea demersurilor legale pentru a se stabili dacă prin achiziția bunurilor care nu au mai fost 
utilizate de entitate s-a produs un prejudiciu în patrimoniul Ministerului Afacerilor Interne, situație în care se 
impune stabilirea întinderii prejudiciului, identificarea persoanelor vinovate și recuperarea acestuia; 

 efectuarea unor cercetări administrative în vederea: 
- stabilirii unui eventual prejudiciu, a întinderii acestuia și recuperării de la persoanele vinovate inclusiv a 

dobânzilor și penalităților de întârziere, în condițiile prevederilor legale, ca urmare a achiziționării a 39 
de licențe pentru produsul „Program informatic de elaborare, analiză și calcul devize pentru construcții 
și instalații”; 

- stabilirii unui eventual prejudiciu, a întinderii acestuia și recuperării de la persoanele vinovate inclusiv a 
dobânzilor și penalităților de întârziere, în condițiile prevederilor legale, ca urmare a nevalorificării
studiului de fezabilitate și a proiectelor tehnice, achiziționate în perioada 2010-2011. 
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MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 
 
Prezentare Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) este organ de specialitate al administrației publice centrale, 

în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei 
și politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei și protecției sociale. În anul 2017, structura organizatorică 
a Ministerului a fost stabilită prin HG nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare.  

Instituțiile care funcționează în subordinea Ministerului sunt: Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Plăți 
și Inspecție Socială, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autoritatea Națională 
pentru Persoanele cu Dizabilități, Autoritatea Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. 

Sub autoritatea Ministerului funcționează Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă. 

Curtea de Conturi a efectuat misiuni de audit financiar asupra Contului anual de execuție încheiat la 
31.12.2017, care s-au desfășurat la minister, la Inspecția Muncii, la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție 
Socială și la 18 agenții județene pentru plăți și inspecție socială.  

 

Opinia                  
de audit 

Întrucât valoarea abaterilor se încadrează sub nivelul pragului de semnificație, opinia de audit pentru bugetul 
de stat este opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, deoarece la nivelul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale, în mod operativ, s-au efectuat demersuri în sensul corectării unora dintre erori. 

La baza formulării opiniei la nivelul ordonatorului principal de credite a stat faptul că la ordonatorii secundari 
de credite auditați, din subordinea ministerului, s-a formulat același tip de opinie.  

Pentru remedierea deficiențelor identificate, prezentate sintetic în continuare, au fost emise decizii, prin 
care s-au dispus măsuri ce trebuie implementate de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială 
și Inspecția Muncii.  

La nivelul MMJS, măsurile operative luate în timpul auditului au constat în următoarele demersuri: 
- transmiterea către Ministerul Finanțelor Publice, în vederea avizării proiectului de hotărâre de guvern 

privind înscrierea unui imobil în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 
- virarea la bugetul de stat a sumei de 386 mii lei, reprezentând daune materiale stabilite de către instanța 

de judecată, încasate în contul de disponibilități și nevirată la momentul încasării acesteia; 
- calcularea, virarea și înregistrarea diferențelor rezultate din recalcularea obligației datorate către Bugetul 

general consolidat, reprezentând vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap
neîncadrate. 
Entitățile auditate aflate în subordinea MMJS au remediat, în mod operativ, în timpul misiunilor de audit 

unele dintre abaterile identificate, după cum urmează: 
- la nivelul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială s-au extins verificările, stabilindu-se debite 

pentru beneficiarii care au încasat, în mod necuvenit, beneficii de asistență socială; 
- la Inspecția Muncii s-a solicitat entităților din subordinea acesteia situația debitelor reprezentând comision 

datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru gestionarea carnetelor de muncă, precum și 
măsurile întreprinse pentru recuperarea acestora. De asemenea, s-a depus la autoritățile abilitate documentația 
pentru intabularea imobilului în care își desfășoară activitatea Revista Obiectiv, care funcționează ca activitate 
economică în cadrul entității.  
 

Constatări La Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS)2 au fost identificate plăți efectuate fără 
respectarea cadrului legal aplicabil pentru tipurile de beneficii de asistență socială auditate, reprezentând: 

• alocație pentru susținerea familiei (1.614 mii lei), indemnizație lunară pentru creșterea copilului (1.560 mii 
lei), venit minim garantat (43 mii lei), acordate unor beneficiari care au realizat concomitent venituri din 
salarii și pensii, depășind limita legală admisă pentru plata acestor drepturi; 

• venit minim garantat (355 mii lei) și alocația pentru susținerea familiei (860 mii lei), acordate unor beneficiari 
care nu au declarat toate bunurile deținute, respectiv autoturisme și autovehicule cu o vechime mai mică 
de 10 ani, fapt ce conduce la încetarea plății acestor drepturi;

                                                            
2 La nivelul ANPIS au fost verificate 24 de agenții județene pentru plăți și inspecție socială: Alba, Arad, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, 
Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea. 
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• venit minim garantat (102 mii lei) și alocația pentru susținerea familiei (306 mii lei), drepturi acordate unor 
persoane care dețineau depozite bancare sau care au obținut dividende peste limita legală;  

• alocație de stat pentru copii (107 mii lei), acordată în condițiile în care beneficiarii erau decedați;  
• indemnizație lunară pentru creșterea copilului, acordată unor persoane care au beneficiat în aceeași 

perioadă și de stimulent de inserție (82 mii lei), contrar prevederilor legale. 
 

  În mod similar au fost identificate plăți pentru titularii beneficiilor de asistență socială la agențiile județene 
pentru plăți și inspecție socială (AJPIS)3, după cum urmează: 

• alocații pentru susținerea familiei (3.361 mii lei) și ajutoare sociale (2.814 mii lei) datorate, în principal, 
nedeclarării de către beneficiari a unor venituri nete realizate (salarii, pensii, activități independente), 
deținerii unor bunuri, deținerii de depozite bancare sau obținerii de dividende peste limita legală, fapte ce 
conduc la încetarea acordării acestor drepturi (AJPIS: Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Buzău, Cluj, 
Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea); 

• indemnizație lunară pentru creșterea copilului, inclusiv stimulentul de inserție, în sumă de 2.427 mii lei, ca
urmare a nedeclarării veniturilor încasate peste limita legală, nerecalculării cuantumului în funcție de 
veniturile efectiv realizate, potrivit deciziei de impunere finale, eliberată de autoritățile fiscale, precum și 
acordării stimulentului de inserție în condițiile în care nu s-a făcut dovada începerii activității și, implicit, a 
obținerii de venituri supuse impozitării sau s-a încasat indemnizație de șomaj, din care: 
- 1.387 mii lei, reprezentând indemnizații lunare pentru creșterea copilului (AJPIS: Bacău, Bihor, Bistrița-

Năsăud, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sibiu, Suceava); 
- 1.040 mii lei, reprezentând stimulent de inserție (AJPIS: Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Buzău, Cluj, 

Covasna, Dâmbovița, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea). 
• alocații de stat pentru copii, în sumă de 82 mii lei, acordate unor copii exmatriculați, care au abandonat 

școala sau care au repetat anul școlar, întrucât inspectoratele școlare nu au transmis la timp documentele 
justificative pentru beneficiari care nu mai întruneau condițiile legale. Au existat situații de acordare a unor 
alocații unor minori decedați sau reprezentantului legal al beneficiarului de alocație decedat (AJPIS: Bacău, 
Bihor, Bistrița-Năsăud, Mureș); 

• ajutor de încălzire cu lemne, cu energie termică și gaze naturale, în sumă de 175 mii lei, pentru beneficiarii 
care nu au declarat toate veniturile realizate, elemente care conduc la excluderea acestora de la acordarea 
dreptului (AJPIS: Bihor, Bistrița-Năsăud, Buzău, Cluj, Dâmbovița, Harghita, Maramureș). 
Prin situațiile financiare anuale s-au raportat eronat unele drepturi neridicate care trebuiau virate la bugetul 

de stat, întrucât dreptul titularilor de a solicita aceste sume era prescris (AJPIS Mureș) sau titularii acestor 
drepturi erau decedați (AJPIS: Bihor, Dâmbovița, Suceava). 

 

 Inspecția Muncii a raportat creanțe bugetare în sumă de 198 mii lei, pentru care s-a depășit termenul legal de 
predare către autoritățile fiscale, reprezentând comision datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă 
pentru gestionarea carnetelor de muncă, precum și accesoriile aferente, din care suma de 104 mii lei este prescrisă.

De asemenea, au fost raportate stocuri fără mișcare, cu mișcare lentă, greu vandabile, neevidențiate 
distinct cu ocazia inventarierii patrimoniului, nefiind propuse în vederea reintegrării lor în circuitul economic sau 
declasării, întrucât nu s-a efectuat o analiză a acestora. 

Au fost identificate erori de calcul și, implicit, raportări eronate pentru: 

• diferențele din reevaluarea activelor fixe amortizate integral, scoase din funcțiune, transferate cu titlu gratuit 
sau vândute; 

• impozitul pe profit aferent activității economice desfășurate de către Revista Obiectiv, respectiv neplata 
impozitului pe teren și clădiri aferent imobilului în care își desfășoară activitatea revista.  
Totodată, s-a constatat că nu s-au calculat și nu s-au virat la bugetul de stat, conform cadrului legal, 

vărsămintele datorate în sumă de 27 mii lei pentru persoanele cu handicap neîncadrate atât la nivelul aparatului 
propriu al Inspecției Muncii, cât și la nivelul unora dintre inspectoratele teritoriale de muncă. 

 

 

                                                            
3 La nivelul camerelor de conturi au fost verificate 18 agenții județene pentru plăți și inspecție socială: Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, 
Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea, București. 
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Referitor la stadiul implementării sistemului de control intern managerial (SCIM) și al realizării funcției de 
audit intern s-a apreciat că acesta este parțial conform, întrucât, la finalul anului 2017, la nivelul MMJS, din
totalul de 90 de entități (aparat propriu și 89 de entități subordonate), 65 de entități au sisteme conforme și 25 
de entități au sisteme parțial conforme cu Codul controlului intern managerial al entităților publice. 

În anul 2017, pentru îmbunătățirea procesului de implementare a sistemului de control intern managerial la 
nivelul MMJS au fost realizate, în principal, următoarele activități: 
- actualizarea componenței Grupului de management și a Grupului de suport tehnic pentru monitorizarea 

implementării măsurilor prevăzute de Strategia națională anticorupție 2016-2020 la nivelul aparatului 
propriu al ministerului, precum și al instituțiilor aflate în subordinea și sub autoritatea sa; 

- monitorizarea rezultatelor obţinute ca urmare a implementării standardelor sistemului de control intern
managerial din cadrul ministerului, precum şi al instituţiilor aflate în subordinea acestuia prin centralizarea, 
analizarea și transmiterea raportărilor semestriale și anuale către Secretariatul General al Guvernului; 

- elaborarea și actualizarea de către structurile ministerului a nouă proceduri de sistem și a 23 de proceduri 
operaționale (resurse umane, audit, IT, servicii sociale); 

- elaborarea a două noi proceduri de sistem − Procedura de sistem privind raportarea stadiului de imple-
mentare a standardelor sistemului de control intern managerial în cadrul ministerului și Procedura de sistem 
privind integrarea socio-profesională a noului angajat în cadrul ministerului; 

- demararea procesului de actualizare a două proceduri de sistem, respectiv Procedura de sistem privind 
iniţierea, elaborarea, aprobarea, revizuirea şi arhivarea procedurilor de sistem şi operaţionale și Procedura 
de sistem privind protecţia avertizorilor de integritate și semnalarea neregularităţilor; 

- elaborarea și implementarea Planului de dezvoltare a SCIM; 
- actualizarea Registrului riscurilor. 

În ceea ce privește organizarea activității de audit public intern, la nivelul celor 188 de entități aflate în 
subordine/autoritate, situația se prezintă după cum urmează: 

- 154 de entități au structură proprie de audit intern; 
-  11 entități au asigurată această funcție de către organul ierarhic superior: două entități din subordinea 

Inspecției Muncii și nouă entități din subordinea ANOFM (CRPFPA: Cluj, Brașov, Dolj, Maramureș, Mureș, 
Teleorman, Vâlcea, Călărași și CNFPPP Râșnov); 

-  23 de entități nu au înființat structură de audit intern: la nivelul ANPIS (20 de entități subordonate) și la 
nivelul CNPP (trei entități subordonate).  
Misiunile de audit public intern au fost structurate astfel încât să fie asigurată acoperirea auditării activităților 

obligatorii (o dată la trei ani) și a evaluării activității compartimentelor din cadrul entităților aflate în subordine/
autoritate (o dată la cinci ani).  

 

Recomandări Principalele recomandări formulate pentru eliminarea deficiențelor identificate la Agenția Națională pentru 
Plăți și Inspecție Socială au constat în: 
 stabilirea întinderii prejudiciului, extinderea verificărilor și luarea măsurilor legale, în cadrul termenului legal de 

prescripție, în vederea recuperării acestuia; virarea la bugetul de stat a sumelor pe măsura recuperării și 
înregistrarea în evidența financiar-contabilă a operațiunilor specifice, potrivit reglementărilor legale; 

 instituirea de mecanisme de control intern care să asigure verificarea beneficiarilor pentru a evita 
efectuarea de plăți nelegale din bugetul de stat cu titlu de beneficii de asistență socială. 
 

La Inspecția Muncii, recomandările se referă la: 
 raportarea corectă a diferențelor din reevaluare aferente activelor fixe existente în instituție; 
 calcularea, declararea la autoritățile fiscale și plata, conform legislației în vigoare, a impozitului pe profit și 

a impozitului pe terenuri și clădiri pentru activitatea economică desfășurată în cadrul Revistei Obiectiv,
finanțată integral din venituri proprii, în termenul legal de prescripție pentru creanțele fiscale; 

 calcularea și virarea la bugetul de stat, conform cadrului legal, a vărsămintelor datorate pentru persoanele 
cu handicap neîncadrate. 
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
Prezentare Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) este instituție cu personalitate juridică, organ de 

specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, finanțat integral de la bugetul de stat, 
responsabilă cu aplicarea strategiei și programului de guvernare, cu rol în elaborarea și implementarea 
strategiilor naționale sectoriale în domeniile agriculturii și producției alimentare, dezvoltării rurale, îmbu-
nătățirilor funciare, precum și în domeniile conexe: fitosanitar, cercetare științifică de specialitate, conservarea 
și managementul durabil al solurilor și al resurselor genetice vegetale și animale. MADR elaborează strategii 
și reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului și în conformitate cu 
reglementările Uniunii Europene și cu principiile Politicii agricole comune (PAC). 

Misiunea de audit a avut drept scop obținerea unei asigurări rezonabile asupra faptului că situațiile financiare 
auditate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu conțin denaturări semnificative ca urmare a unor 
abateri sau erori, permițând astfel să se exprime o opinie cu privire la măsura în care acestea sunt întocmite.  

În anul 2017, situațiile financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au inclus date și 
informații referitoare la activitatea desfășurată de către administrația centrală a ministerului și la structurile care 
funcționează în subordinea ministerului. Totodată, pentru exercițiul bugetar 2017 au fost supuse verificărilor 
următoarele entități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Agenția de Plăți și Intervenție în 
Agricultură – APIA (aparatul propriu de specialitate și un număr de 34 de centre județene APIA), Agenția 
Domeniilor Statului (ADS), Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) – structura centrală și la cele 15 
filiale teritoriale de îmbunătățiri funciare (FTIF), Agenția Națională pentru Zootehnie „GK Constantinescu” (ANZ)
și un număr de 19 inspectorate teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor (ITCSMS).  

 

Opinia                   
de audit 

La nivelul ordonatorului principal de credite s-a exprimat o opinie contrară, având în vedere atât
constatările și opiniile exprimate în misiunile de audit financiar desfășurate la nivelul instituțiilor din subordinea 
MADR, precum și faptul că valoarea abaterilor este semnificativă. Au fost emise decizii, prin care au fost 
dispuse măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia și pentru înlăturarea abaterilor 
de la legalitate și regularitate. 

Opinia contrară a fost determinată de efectele denaturărilor semnalate și prezentate în situațiile financiare, 
în ansamblul lor, și de faptul că acestea nu prezintă fidel performanța financiară a Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale la 31 decembrie 2017, poziția financiară și celelalte informații referitoare la activitatea 
desfășurată în perioada auditată. 

 

Măsuri                   
luate                      
în timpul 
auditului 

Deși opinia exprimată a fost una contrară, totuși există și aspectele pozitive ale activității conducerii 
ministerului, care a luat în timpul misiunii de audit unele măsuri, dintre care enumerăm: 
 au fost înregistrate corect în veniturile proprii tarifele aferente scoaterii temporare a terenurilor din circuitul 

agricol, încasate de MADR în contul de garanții; entitatea a efectuat viramentul bancar în contul de 
disponibil „Fondul de ameliorare”; 

 entitatea a reconstituit evidența analitică a garanțiilor în ceea ce privește încasările și restituirile efectuate 
pentru anul 2017;  

 MADR a solicitat Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) transferul sumelor 
încasate în mod eronat de ANCPI, sume care se cuveneau entității supuse auditului; 

 a dispus efectuarea unui control de către structura de specialitate din cadrul ministerului în scopul analizării 
și stabilirii modalităților de recuperare a sumei cu care a fost diminuat bugetul de stat în anul 2017; 

 s-au stabilit persoanele răspunzătoare pentru prejudiciul creat bugetului de stat prin achitarea unor daune morale,
iar conducătorul MADR a procedat la emiterea ordinelor de imputare a acestor prejudicii de la persoanele care 
nu și-au îndeplinit corespunzător sarcinile de serviciu; 

 contravaloarea prejudiciilor stabilite de MADR a fost înregistrată în evidența contabilă a entității.  
 

Constatări Totuși, în perioada 2006-2017, MADR nu a organizat evidența analitică (tehnico-operativă) a conturilor de 
garanții, respectiv a garanțiilor încasate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unor terenuri, în 
sumă de 49 milioane lei, astfel încât să se asigure evidența acestora conform reglementărilor contabile în 
domeniu. Organizarea necorespunzătoare a evidenței analitice a conturilor de garanții nu asigură condițiile 
pentru verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile, iar imposibilitatea asigurării controlului concordanței 
dintre contabilitatea sintetică și cea analitică are drept posibilă consecință afectarea realității datelor reflectate 
în situațiile financiare. 
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De asemenea, direcțiile agricole județene nu au aplicat unitar modul de calcul al tarifului stabilit pentru 
scoaterea temporară și/sau definitivă a terenurilor agricole din circuitul agricol, rezultând astfel că veniturile 
proprii ale MADR, așa cum au fost ele raportate în situațiile financiare la 31.12.2017, nu prezintă fidel realitatea 
acestora, întrucât unele direcții agricole județene (DAJ-uri) au actualizat incorect tarifele stabilite în Anexa nr. 
1 din Legea nr. 186/2017 cu coeficientul de inflație stabilit pentru anul precedent (1,55%), iar altele au menținut 
modalitatea de calcul aferentă taxelor, fără să țină cont de modificările aduse la Legea nr. 186/2017, situație 
care a generat încasarea unor sume în plus și/sau în minus. În acest context, Fondul de ameliorare aflat la 
dispoziția MADR, nu a fost corect constituit și, implicit, veniturile proprii ale instituției nu au fost reflectate real, 
complet și corect în situațiile financiare întocmite la finele anului 2017. 

MADR nu a finalizat toate demersurile legale în vederea recuperării unei sume reprezentând daune morale, 
acordate în baza unei sentințe civile unui salariat, în cazul căruia instanța de judecată a reținut nelegalitatea 
actului administrativ de detașare.  

 

Recomandări Pentru înlăturarea deficiențelor de mai sus, Curtea de Conturi a recomandat: 
 organizarea evidenței analitice a conturilor de garanții, respectiv a garanțiilor încasate pentru scoaterea 

temporară din circuitul agricol a terenurilor, astfel încât să se asigure evidența acestora conform 
reglementărilor contabile în domeniu; 

 recalcularea de către direcțiile agricole județene a tarifelor stabilite eronat pentru scoaterea temporară și/ 
sau definitivă din circuitul agricol, după intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017, precum și regularizarea 
viramentelor efectuate în mod eronat în contul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
(ANCPI) și evidențierea corectă a tarifelor în veniturile proprii ale fondului de ameliorare aflat la dispoziția 
MADR; 

 finalizarea demersurilor întreprinse în vederea recuperării și virării la bugetul de stat a sumei reprezentând 
daune morale acordate unui reclamant în baza sentinței civile.  
 

La structurile 
care 
funcționează      
în subordinea 
MADR: 

Au fost emise opinii contrare la APIA, Agenția Domeniilor Statului (ADS), Agenția Națională de Îmbunătățiri 
Funciare (ANIF) – structura centrală și la Agenția Națională pentru Zootehnie „GK Constantinescu” (ANZ). 

Totodată, au fost emise șapte certificate de conformitate pentru următoarele centre județene APIA: 
Argeș, Botoșani, Buzău, Galați, Ilfov, Teleorman și Vâlcea și 13 certificate de conformitate la următoarele 
inspectorate teritoriale pentru calitatea semințelor: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Brăila, 
Călărași, Cluj, Galați, Mureș și Timiș. 

 

Constatări S-au constatat următoarele deficiențe în ceea ce privește exactitatea și realitatea datelor reflectate în 
situațiile financiare: 
- Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură – sediul central nu a: 

• respectat principiul independenței exercițiului financiar pe anul 2017, prin înregistrarea în evidența financiar-
contabilă a unor cheltuieli în sumă de 103 mii lei, reprezentând servicii prestate și recepționate în anul 2016; 

• înregistrat sau a înregistrat eronat în evidența tehnico-operativă debitele/accesoriile rezultate din 
acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, situație care a condus la înregistrarea și menținerea 
nejustificată, peste termenul legal, în soldul contului „Decontări din operațiuni în curs de clarificare” a 
sumei de 1.858 mii lei; 

• clarificat menținerea în evidența contabilă a unei datorii de natură comercială, în sumă de 19.659 mii 
lei, neefectuând o analiză de specialitate pentru stabilirea situației juridice și economice a respectivei 
operațiuni și neînregistrând această sumă în conturile contabile corespunzătoare; 

• înregistrat în categoria obiectelor de inventar activele fixe corporale amortizate integral, în sumă de 599 
mii lei, active care aveau o valoare mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului;  

- Agenția Domeniilor Statului a menținut unele diferențe nejustificate între suprafețele de teren cu destinație 
agricolă din evidențele financiar-contabile și evidențele de fond funciar ale instituției, respectiv necorelarea 
datelor de fond funciar gestionate de Direcției de administrare patrimoniu cu datele de fond funciar de la 
nivelul unor reprezentanțe teritoriale, aspecte care au condus la o denaturare a informațiilor din situațiile 
financiare încheiate de ADS la 31.12.2017, cu o valoare estimată de 258 milioane lei, iar situația 
patrimonială a unor suprafețe de teren agricol, de cel puțin 8.023,5 ha, aflate în administrarea ADS, dar 
neexploatate de instituție, pentru care au fost emise titluri de proprietate de autoritățile publice locale, nu a 
fost clarificată.  
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Totodată, în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului au fost prezentate date și 
informații incomplete și incorecte cu privire la bunurile imobile (terenuri) administrate de ADS atât în ceea 
ce privește componența, cât și valoarea acestora (ADS).  
Au fost identificate, la ANIF și la filiale ale acesteia, mai multe înregistrări eronate în contabilitate sau cazuri 

de menținere nejustificată în soldurile unor conturi a unor sume, dintre care menționăm: 
• în contul contabil „Creditori diverși” a fost menținută nejustificat o sumă reprezentând contravaloarea 

garanțiilor de participare și de bună conduită, constituite în cadrul unor proceduri de achiziție publică, 
sumă care a fost reținută de către ANIF (în calitate de autoritate contractantă) ca urmare a sancționării 
ofertanților pentru nerespectarea unor prevederi legale din domeniul achizițiilor publice; 

• nu au fost eliminate conturile „Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate” și „Decontări 
între instituții subordonate” prin preluarea soldurilor acestora în conturile de venituri și cheltuieli (FTIF:  Tisa 
Someș, Dunăre-Jiu Craiova, Dobrogea; Timiș-Mureș Inferior; Prahova; Mureș-Olt Superior, Brașov); 

• înregistrarea eronată în contul de evidență extracontabilă „Alte valori în afara bilanțului” a valorii
deprecierilor și lipsurilor constatate la inventarierea patrimoniului din 2017 (FTIF Dobrogea); 

• a fost menținută nejustificat în contul „Active fixe corporale în curs de execuție” contravaloarea unor 
avize, studii tehnice și proiect tehnic, finalizate și recepționate, care trebuiau reflectate în contul „Alte 
active necorporale” (FTIF Ialomița Călmățui și FTIF Prahova). 

S-au identificat cazuri în care nu au fost înregistrate în evidența contabilă: 

• diverse bunuri/active (programele informatice utilizate – FTIF Timiș-Mureș Inferior); 
• active fixe de natura terenurilor, care figurează în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public 

al statului și în administrarea instituției – CJ APIA Târgu Mureș); 
• diverse operațiuni (obligații reprezentând ajutoare financiare datorate producătorilor agricoli pentru 

motorină utilizată în agricultură – CJ APIA Covasna; debitele constatate și evidențiate în Registrul 
debitorilor naționali, în sumă de 2.396 mii lei – CJ APIA Maramureș). 

Au mai fost întâlnite situații în care: 

• nu a fost respectat principiul contabilității pe bază de angajamente și al independenței exercițiului prin 
neînregistrarea unor cheltuieli/venituri în perioadele în care acestea au fost efectuate (FTIF Someș Criș);

• rezerva din reevaluare nu a fost transferată asupra rezultatului reportat în cazul activelor fixe amortizate 
(FTIF Timiș-Mureș Inferior); 

• a fost înregistrată eronat în conturile de cheltuieli valoarea integrală a polițelor de asigurare încheiate (și 
plătite) în anul 2017 pentru autoturismele din dotarea entității, care privesc și perioade din exercițiul financiar 
2018 (CJ APIA Arad); 

• s-a constatat neînregistrarea în contul „Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare" a sumei 
reprezentând creanțe, pentru care entitatea a efectuat demersurile legale de recuperare prin înscrierea 
la masa credală, dar care nu mai pot fi recuperate având în vedere falimentul agentului economic, sume 
care are au fost menținute nejustificat în soldul contului de „Clienți” (ITCSMS Suceava); 

• nu s-a înregistrat în evidența extrabilanțieră, ca datorii contingente, valoarea litigiilor nesoluționate aflate 
pe rolul instanțelor de judecată, în situația în care, la data de 31.12.2017, valoarea acestor litigii se situa 
la nivelul sumei de 29.542 mii lei (CJ APIA Călărași). 

Referitor la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern s-a 
constatat că: 

• nu s-a respectat obligația de auditare a activităților desfășurate de entitate cel puțin o dată la trei ani
(CJ APIA Călărași); 

• au fost implementate parțial unele standarde de control intern managerial APIA (sediul central, CJ APIA 
Arad); 

• nu s-a exercitat controlul financiar preventiv propriu asupra niciunei operațiuni patrimoniale din cadrul 
instituției începând cu data de 30.11.2017 (ITCSMS Botoșani); 

• persoana care a exercitat controlul financiar preventiv propriu în anul 2017 a fost implicată, prin sarcinile de 
serviciu, în efectuarea operațiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv propriu (ITCSMS Neamț); 

• comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a sistemului de control intern
managerial numită prin dispoziția conducerii nu și-a desfășurat activitatea; nu au fost elaborate și 
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implementate proceduri pentru toate activitățile; nu au fost identificate, estimate, evaluate și gestionate 
riscurile din compartimentele entității și nu a fost întocmit Registrul riscurilor la nivelul entității (CJ APIA 
Constanța, Cluj, Sălaj, ITCSMS Botoșani, ITCSMS Mehedinți, ITCSMS Teleorman). 

Și în ceea ce privește modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în 
cuantumul și la termenele prevăzute de lege, au fost cazuri în care nu au fost actualizate taxele și tarifele 
percepute pentru atestarea persoanelor fizice și juridice în vederea desfășurării unor activități de îmbunătățiri 
funciare (ANIF); nu au fost realizate venituri din închiriere, ca urmare a neactualizării chiriei cu rata anuală a 
inflației (FTIF Argeș-Dâmbovița); nu s-a calculat, nu s-a înregistrat, nu s-a urmărit și nu s-au încasat accesoriile 
stabilite prin contractele de prestări servicii (FTIF Moldova Sud Galați, FTIF Timiș-Mureș Inferior, FTIF Someș
Criș); nu s-au aplicat corect sau nu s-au actualizat tarifele percepute pentru evacuarea apei gravitaționale, 
menajere și industrial uzate (FTIF Someș Criș). 

Procesele de inventariere și de evaluare/reevaluare a tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut 
de lege, înregistrarea în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară s-au desfășurat în multe cazuri cu 
nerespectarea cadrului legal de referință sau cu deficiențe, dintre care exemplificăm:  
- reevaluarea la valoarea justă, respectiv la valoarea de piață a clădirilor și terenurilor aflate în administrarea 

ADS, precum și omisiunea de reevaluare a unor bunuri deținute în patrimoniul instituției, cu implicații asupra 
realității și exactității datelor prezentate în situațiile financiare ale instituției întocmite la 31.12.2017 (ADS);

- faptul că în comisiile de inventariere au fost numite persoane care țin și evidența gestiunilor inventariate, 
că nu au fost respectate prevederile legale cu privire la inventarierea activelor necorporale și la actualizarea 
inventarierii la 31.12.2017 (FTIF Tisa-Someș, FTIF Timiș-Mureș Inferior); 

- nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește inventarierea terenurilor și construcțiilor aparținând 
domeniului public al statului și aflate în patrimoniul Filialei (FITF Dunăre-Jiu Craiova; FTIF Ialomița Călmățui 
și FTIF Timiș-Mureș Inferior) și în ceea ce privește inventarierea obligațiilor față de terți, disponibilităților 
bănești, elementelor patrimoniale de natura capitalurilor proprii (FITF Dunăre-Jiu Craiova și FTIF 
Teleorman Neajlov); 

- nu au fost inventariate bunurile primite în folosință gratuită în baza contractelor de comodat (clădirile unde 
își desfășoară activitatea CJ APIA Arad și Centrul Local Arad, precum și centrele locale din județ, respectiv 
Centrul Local Sântana, Centrul Local Chișineu-Criș și Centrul Local Săvârșin); procesul-verbal privind 
rezultatele inventarierii nu conține constatări cu privire la păstrarea, depozitarea, conservarea și asigurarea 
integrității bunurilor din gestiunile inventariate (CJ APIA Arad); 

- rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu au fost înscrise 
în Registrul inventar, grupate după natura lor, conform listelor de inventariere, proceselor-verbale de 
inventariere și situațiilor analitice; datele rezultate din operațiunea de inventariere generală a patrimoniului 
pentru anul financiar 2017 nu au fost actualizate cu intrările sau ieșirile din perioada cuprinsă între data 
inventarierii și data încheierii exercițiului financiar și cuprinse în Registrul-inventar, astfel încât la sfârșitul 
exercițiului financiar să fie reflectată situația reală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii (CJ APIA Brăila); 

- CJ APIA Gorj nu a înregistrat în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară toate imobilele și terenurile 
aflate în administrarea entității, iar CJ APIA Maramureș nu a procedat la efectuarea cadastrului și a cărții 
funciare pentru imobilele deținute în administrare, în conformitate cu prevederile legale;  

- valoarea bunurilor aparținând domeniului public al statului, înregistrate în evidența contabilă nu este în con-
cordanță cu valoarea bunurilor atestate prin hotărâre de guvern (FTIF Tisa-Someș, FTIF Timiș-Mureș Inferior); 

- CJ APIA Sălaj nu a clarificat situația juridică a unor construcții aflate în folosința entității, amplasate pe 
terenurile primite în administrare. Astfel, la Centrul Local Crasna, entitatea a modernizat o parte din clădirea 
anexă pentru destinația arhivă, în condițiile în care nu deținea documente privind proprietatea, folosința, 
administrarea pentru această clădire și nici nu era înregistrată în evidența contabilă. 
 

Au existat cazuri în care s-au efectuat plăți necuvenite reprezentând ajutoare de stat pentru reducerea 
accizei la motorina utilizată în agricultură ca urmare a: 

• acordării unor solicitanți (persoane juridice) care nu îndeplineau condițiile de acordare a acestei forme de 
sprijin financiar, aflându-se în stare de dificultate financiară (CJ APIA Bacău); 

• declarării eronate a suprafețelor de teren agricol de către beneficiari, precum și neaplicării rezultatelor 
controalelor efectuate pe teren asupra suprafețelor de teren agricol declarate de beneficiari la cererile de 
acord prealabil de finanțare/de plată (CJ APIA Bihor);
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• acceptării la plată a unor ajutoare de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, în 
condițiile în care, pe numele solicitanților erau emise procese-verbale de debit în baza OG nr. 14/2010 și 
care se aflau în perioada celor trei ani calendaristici de la data încasării sumelor necuvenite pentru 
ajutoarele de stat acordate în perioada 2013 (CJ APIA Covasna); 

• neîncadrării în suprafața totală aferentă culturilor cu același consum (CJ APIA Covasna, CJ APIA Gorj); 
• declarării unor suprafețe mai mari decât cele reale (CJ APIA Hunedoara, CJ APIA Ialomița, CJ APIA 

Mehedinți, CJ APIA Suceava); 
• acordării ajutoarelor unor beneficiari care au avut și discounturi financiare/cantitative de la furnizorii de 

carburant (CJ APIA Ilfov). 
S-au constatat nereguli privind acordarea ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, care se referă la: 

• declararea, în Cererea unică de plată a subvenției, a unui număr mai mare de animale decât cele deținute efectiv 
(CJ APIA Arad); 

• decontarea nejustificată a cheltuielilor pentru un ajutor de stat în cazul serviciilor prevăzute pentru 
determinarea calității genetice a raselor aferente, pentru un efectiv de animale mai mare decât cel deținut. 
(CJ APIA Cluj); 

• acordarea de ajutoare de stat în sectorul creșterii animalelor unor beneficiari, fără documente justificative. 
În timpul auditului, deficiențele au fost remediate parțial prin transmiterea către DSVSA a bazelor de date 
privind REN pentru beneficiarii serviciilor (CJ APIA Gorj); 

• acordarea de ajutor de stat necuvenit pentru întocmirea și menținerea registrelor genealogice ale raselor de 
animale, în condițiile deținerii unui efectiv de animale mai mic decât cel prevăzut de lege (CJ APIA Suceava). 
În derularea plăților s-au constatat abateri care au avut drept consecință prejudicierea bugetului din care 

s-au efectuat, cele mai reprezentative constatări referindu-se la: 

• efectuarea de plăți în afara cadrului legal, reprezentând cheltuieli de personal, ca urmare a acordării 
eronate a sporului salarial pentru complexitatea muncii în procent de 20% la salariul de încadrare în loc de 
patru clase de salarizare aplicate la salariul de bază, reprezentând un procent de 10%, unei persoane care 
exercită controlul financiar preventiv propriu (ADS);  

• stabilirea drepturilor salariale pentru persoanele care au exercitat în anul 2017 activitatea de control 
financiar preventiv propriu în sensul efectuării unui calcul al sporului pentru vechime în muncă și cel de 
control financiar preventiv propriu, prin raportare la o bază de calcul eronată (CJ APIA Călărași);  

• angajarea și efectuarea de cheltuieli reprezentând contravaloarea unor lucrări neexecutate la obiectivul 
„Lucrări de reparații generale și de renovare la Centrul Local Reghin” (CJ APIA Târgu Mureș).  
În ceea ce privește creanțele provenite din sume plătite în mod necuvenit s-au identificat situații în care nu s-au 

calculat, înregistrat și raportat prin situațiile financiare încheiate la 31.12.2017, dobânzi și penalități de întârziere, 
aferente debitelor din subvenții necuvenite neîncasate în termen (CJ APIA Brăila), precum și accesorii datorate de 
către beneficiari ai ajutoarelor de stat care au fost încasate în mod necuvenit (CJ APIA Covasna). 

CJ APIA Suceava nu a realizat venituri la bugetul de stat, constând în debite pentru care entitatea nu a 
efectuat demersurile legale în vederea transmiterii la ANAF pentru urmărire și încasare sau debite pentru care 
nu au fost calculate dobânzi și penalități de întârziere, conform prevederilor legale, pentru perioada cuprinsă
între data scadenței și data transmiterii acestora la ANAF. 
 

Recomandări Recomandările Curții de Conturi pentru conducerile entităților din subordinea Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale în scopul eliminării abaterilor, erorilor și deficiențelor care nu au putut fi corectate/eliminate pe 
parcursul misiunilor de audit financiar se referă la recuperarea sumelor acordate necuvenit sau nelegal, 
corectarea erorilor de înregistrare în evidența contabilă, cunoașterea exactă și reflectarea corespunzătoare în 
evidențele tehnico-operative și financiar-contabile a valorii reale a bunurilor imobile care alcătuiesc patrimoniul 
instituției, monitorizarea atentă a proceselor de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale la termenul 
prevăzut de lege, inițierea demersurilor pentru modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HG nr. 1705/2006
în acord cu actele normative de transmitere a dreptului de administrare a bunurilor din domeniul public al statului, 
precum și cu valorile stabilite în urma acțiunii de reevaluare.
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MINISTERUL MEDIULUI 
 
Prezentare Ministerul Mediului (MM) este organizat și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice 

centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, potrivit prevederilor HG nr. 19/2017 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative. 

Ministerul Mediului își desfășoară activitatea în domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, 
economie verde, infrastructură de mediu, reziliență ecologică, meteorologie, schimbări climatice, protejarea, 
conservarea și ameliorarea capitalului natural, arii naturale protejate, biodiversitate, biosecuritate, protejarea 
cetățenilor la riscurile de mediu, evaluarea și gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor și preparatelor 
periculoase, gestionarea calității aerului și zgomotului ambiant, controlul poluării industriale și managementul 
riscului, protecția atmosferei, sistemul de management de mediu și audit – EMAS, eticheta UE ecologică și 
infrastructura națională pentru informații spațiale din domeniul de competență. 

Ministerul Mediului coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind protecția mediului în celelalte 
politici sectoriale, în concordanță cu cerințele și standardele europene și internaționale. De asemenea, asigură
îndeplinirea condiționalităților ex-ante și respectarea planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea 
acestora, pentru sectoarele de mediu, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-
2020 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

Ministerul Mediului este desemnat ca autoritate pentru administrarea ariilor naturale protejate în domeniul 
său de competență, în condițiile legii. 

 

Opinia                   
de audit 

În anul 2018, la Ministerul Mediului s-a desfășurat misiunea de audit financiar asupra Contului anual de 
execuție a bugetului, în urma acesteia fiind exprimată o opinie contrară, determinată de efectele denaturărilor 
semnalate, concluzionându-se că situațiile financiare în ansamblul lor nu prezintă fidel performanța financiară a 
Ministerul Mediului la 31.12.2017 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.

 

Constatări Pe parcursul misiunii, entitatea a luat unele măsuri pentru corectarea unor deficiențe identificate ca urmare 
a verificărilor efectuate. Acestea au fost legate de exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile 
financiare (au fost efectuate corecții contabile prin virarea la bugetul de stat a unei sume reprezentând drepturi 
de personal prescrise; solicitarea schimbării titularului de cont din Ministerul Mediului în Ministerul Apelor și 
Pădurilor și evidențierea instrumentelor de garantare a unor obligații de plată prevăzute în cadrul unor 
angajamente legale/contracte valabile la data misiunii, în sumă de 909 mii lei). 

Neregulile și deficiențele care nu au putut fi corectate pe parcursul misiunii de audit sunt prezentate în 
continuare.  

Referitor la elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu s-a constatat încadrarea eronată a 
serviciilor de cercetare din punct de vedere al clasificației economice, valoarea acestora fiind în sumă de 822 
mii lei și reprezentând diverse studii de cercetare, servicii și lucrări, a căror plată a fost efectuată atât din 
bugetul de stat, cât și din fondurile provenite din bugetul Fondului pentru mediu, încadrate eronat la altă
subdiviziune a clasificației bugetare. 

Au fost identificate abateri privind realitatea și exactitatea evidenței contabile și a bilanțului contabil, 
respectiv: 
 neîntocmirea raportului de analiză pe bază de bilanț și neprezentarea politicilor contabile și a notelor 

explicative ca anexă la situațiile financiare. Neîntocmirea acestor documente denotă o necunoaștere a 
realității datelor și informațiilor în baza cărora au fost întocmite situațiile financiare, conducând la o 
diminuare substanțială a certitudinii faptului că aceste documente de sinteză a activității desfășurate de 
entitate prezintă o imagine fidelă a performanțelor și poziției financiare a acesteia. De asemenea, 
comparând balanța de verificare listată din programul de contabilitate cu cea listată din programul MFP –
FOREXEBUG s-au constatat o serie de diferențe privind detalierea pe clasificația funcțională și clasificația 
bugetară a soldurilor conturilor; 

 erori/nereguli/operațiuni neclarificate până la data misiunii de audit rezultate din evidențierea unor opera-
țiuni patrimoniale în sumă estimativă de 60.589 mii lei, reprezentând: provizioane constituite în anul 
financiar 2016, neanalizate la data întocmirii bilanțului; operațiuni patrimoniale menținute nejustificat în 
evidența contabilă; sume înregistrate în contul „Creditori diverși”, constituite în perioada 2013-2017, 
reprezentând garanții participare/garanții de bună execuție, respectiv operațiuni economice neclarificate; 
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sume reprezentând operațiuni patrimoniale neclarificate/menținute nejustificat în contul „Active fixe corpo-
rale în curs de execuție”, neevidențiate ca active corporale fixe la nivelul anului în care a fost finalizată
investiția; operațiuni înregistrate în contul „Debitori diverși”, constituite în perioada 2014-2017, în legătură
cu care nu au fost inițiate demersurile pentru recuperare; sume neclarificate, prezentate în soldul contului 
„Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor – Fonduri externe nerambursabile postaderare și 
fonduri de la buget”, reprezentând operațiuni derulate de Ministerul Mediului în calitate de operator de 
program (la data misiunii de audit, aceste sume erau în curs de analizare ș.a.); 

 prezentarea eronată în situațiile financiare ale entității auditate a unor elemente de activ, din cauza nefinalizării 
operațiunii de predare-primire a patrimoniului în termenul prevăzut de actele normative emise în acest sens, 
între instituțiile nou-înființate, respectiv MM și MAP, conform prevederilor OUG nr. 1/2017. Valoarea 
erorilor/abaterilor constatate, reprezentând sume menținute nejustificat în evidența contabilă a MM la 
31.12.2017, este de 7.247 mii lei (din care: 6.310 mii lei – disponibil în bănci comerciale și 937 mii lei – mijloace 
fixe și obiecte de inventar, active care nu mai sunt aferente obiectului de activitate al entității auditate). 
Au fost identificate și alte deficiențe privind evidența contabilă și reflectarea în situațiile financiare a ope-

rațiunilor. Astfel, neorganizarea evidenței contabile aferente operațiunilor în valută a avut drept consecință neînre-
gistrarea în contabilitate, la începutul și sfârșitul anului 2017, a sumei de 416 mii lei, reprezentând obligații res-
tante. Nerespectarea prevederilor legale privind organizarea evidenței contabile aferente operațiunilor în valută, 
a nerespectării principiului contabilității pe bază de angajamente și neorganizarea evidenței contabile a acestor 
obligații pe fiecare tip de contribuție în parte a condus la neprezentarea în situațiile financiare anuale a cuan-
tumului obligațiilor restante aferente taxelor/contribuțiilor/cotizațiilor internaționale datorate de România ca stat 
membru în virtutea acordurilor/convențiilor/memorandumurilor internaționale. 

Totodată, evidența contabilă a salariilor aferente exercițiului financiar 2017 nu reflectă exact și corect 
operațiunile efectuate. Valoarea erorii/abaterii constatate este în sumă de 187 mii lei, reprezentând date și 
informații privind evidența decontărilor cu salariații instituției, respectiv salarii și celelalte drepturi de personal 
cuvenite, precum și a contribuțiilor aferente care nu au fost evidențiate corect în situațiile financiare întocmite 
și raportate la sfârșitul exercițiului financiar 2017. 

În timpul misiunii au fost efectuate analize pe rulaje, respectiv solduri ale conturilor în corelație cu toate 
conturile contabile corespondente, efectuându-se corecții contabile. 

Au fost identificate unele erori privind concordanța datelor înregistrate în evidența tehnico-operativă cu cele 
din evidența financiar-contabilă și cu cele preluate în balanțele de verificare și înscrise în situațiile financiare. 
Între acestea se numără neevidențierea în contabilitate a sumei de 94 mii lei, reprezentând imputații sau sume 
pentru care au fost formulate acțiuni în instanță. Entitatea a stabilit cuantumul prejudiciului creat de un salariat 
și a demarat procedurile de recuperare a acestuia prin deschiderea unei acțiuni în instanță, fără a se proceda 
la înregistrarea în activul entității a respectivei creanțe, contrar principiului contabilității pe bază de anga-
jamente. În timpul misiunii, prin Nota de contabilitate a fost înregistrat debitul. 

Totodată, menționăm raportarea în cadrul situațiilor financiare anuale ale entității încheiate la 31.12.2017 
a unor valori reprezentând bunuri aparținând domeniului public al statului, neconciliate cu valoarea acestor 
bunuri înregistrată în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului evidențiat la Ministerul 
Finanțelor Publice, existând o diferență valorică de 29 mii lei față de evidența entității auditate. MM a solicitat 
entităților din subordinea, sub coordonarea și sub autoritatea acesteia luarea măsurilor necesare în vederea 
reconcilierii datelor din cele două evidențe, respectiv a valorii bunurilor din domeniul public al statului din 
Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin HG nr. 1705/2006, cu modificările 
și completările ulterioare, cu valoarea acestor bunuri raportată în situațiile financiare anuale.  

Referitor la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern s-au 
constatat două deficiențe, respectiv: neactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare în urma reorga-
nizării și necuprinderea activităților specifice exercitării responsabilității de ordonator principal de credite în relația 
cu instituțiile aflate în subordine și sub coordonare; neemiterea actelor de numire a persoanelor care exercită viza 
de control financiar preventiv propriu, conform prevederilor legale. De asemenea, nu a fost desemnată o persoană
dintre cele autorizate de către Ministerul Finanțelor Publice, în ale cărei responsabilități să fie cuprinsă obligația 
coordonării controlului financiar preventiv propriu din cadrul Ministerului – Administrație Centrală. 

Deficiențele legate de calitatea gestiunii economico-financiare se referă, pe de o parte, la neefectuarea 
operațiunii de inventariere anuală a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform prevederilor legale, 
activitatea realizându-se parțial prin inventarierea fizică a materialelor și obiectelor de inventar, fără o confir-
mare a soldurilor de către serviciul contabilitate și fără o valorificare a datelor înscrise în procesele-verbale ale 
celor trei subcomisii de inventariere dintre cele șase stabilite prin ordinul ministrului. 
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O altă neregulă constatată a fost cea de nerespectare a prevederilor legale privind operațiunile specifice 
reorganizării entității, efectuate în baza unor acte normative adoptate în acest sens. În acest context,
operațiunile de predare-preluare nu au fost încheiate până la data misiunii de audit, având în vedere că aceste 
operațiuni au fost efectuate fără a fi precedate de efectuarea operațiunii de inventariere a patrimoniului, precum 
și a termenului de predare prevăzut de actele normative emise în acest sens. 

În ceea ce privește intabularea unor bunuri constând în terenuri și construcții aparținând domeniului public 
al statului, evidențiate în contabilitatea ministerului și în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, 
potrivit datelor și informațiilor cuprinse în documentele prezentate de către entitate, pentru un număr de 14 
amplasamente există diverse situații juridice neclarificate, sau pentru care nu au fost efectuate demersuri în 
vederea înscrierii în Cartea funciară la data misiunii, sau cu înscriere incorectă. În plus, bunuri constând în 
terenuri și construcții aparținând domeniului public al statului, în administrarea Administrației Naționale de 
Meteorologie sunt evidențiate în contabilitatea ministerului și în Inventarul centralizat cu valoarea de 1 leu.  

La data auditului se aflau în procedură de analiză și avizare interministerială o serie de proiecte de acte 
normative, pe baza cărora se vor opera toate modificările intervenite în Inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului primite în administrarea entității auditate și a unităților din subordine/coordonare.  

În ceea ce privește angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor 
legale, s-a constatat că certificarea documentelor justificative în privința realității, regularității și legalității s-a reali-
zat de către persoane din cadrul compartimentelor de specialitate, altele decât conducătorii acestor compar-
timente, iar acordarea vizei „Bun de plată” s-a efectuat de către conducătorii compartimentelor de specialitate sau 
de alte persoane cărora nu le-au fost delegate competențele de ordonator de credite. 

S-au mai constatat neconcordanțe între plățile efectuate, prezentate în Contul de execuție la titlul „Proiecte 
cu finanțare din FEN postaderare” și titlul „Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020”
și anexele specifice prin care sunt detaliate acestea. În anul 2017 au fost derulate de către minister un număr 
de cinci proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă și al Programului Operațional Asistență Tehnică, ale căror cheltuieli nu au fost autorizate integral 
de către autoritățile de management și nu în toate situațiile au fost dispuse și întreprinse acțiuni privind 
efectuarea unor analize asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția acestor situații, precum și 
asupra stabilirii caracterului imputabil/neimputabil al operațiunilor neautorizate de către autoritățile de 
management. Totodată, în anexele la situațiile financiare nu se regăsesc informații privind aceste date, 
entitatea neprocedând la evidențierea cheltuielilor neautorizate/neeligibile pe alineatele corespunzătoare în 
conturile de execuție a bugetului de cheltuieli (Anexa nr. 7 la situațiile financiare) și nici în Anexa nr. 19 „Situația 
plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare”.

De asemenea, nu s-au respectat prevederile clauzelor contractelor de finanțare privind modul de justificare 
a sumelor alocate din bugetul de stat. Astfel, din verificarea modului în care au fost parcurse fazele execuției 
bugetare în derularea contractelor de finanțare încheiate de către MM – Administrație Centrală cu Administrația 
Națională de Meteorologie s-a constatat faptul că plata contravalorii serviciilor prestate s-a realizat doar în baza 
Decontului privind cheltuielile cu activitatea de meteorologie efectuate de Administrația Națională de Meteo-
rologie pe luna ___ anul ____, necesare a fi acoperite din bunuri și servicii de la bugetul statului, fără a fi 
anexate/prezentate documentele justificative în baza cărora a fost efectuată decontarea acestor cheltuieli. 

În privința respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice și în admi-
nistrarea patrimoniului public s-a constatat efectuarea de cheltuieli din fonduri publice pentru acordarea drepturilor 
salariale personalului primit prin detașare, în condiții neeconomicoase, în condițiile în care, în anul 2017, activitatea 
MM – Administrație Centrală s-a realizat în mod curent în proporție de 7,11% (raportat la numărul de posturi apro-
bate) cu personal detașat (funcționari publici și personal contractual) de la alte instituții publice, dar și de la societăți 
comerciale, pentru a căror salarizare au fost utilizate în anul 2017 fonduri bugetare în cuantum de 1.484 mii lei 
(valoarea salariilor brute), cu 544 mii lei mai mult decât dacă aceeași activitate s-ar fi realizat cu personalul propriu 
încadrat la MM – Administrație Centrală, pe aceeași funcție și în aceleași condiții de studii, grad, treaptă și gradație.

Din punct de vedere al documentelor existente în dosarele de personal ale acestor persoane s-a constatat 
faptul că detașarea acestora s-a realizat în unele situații pe bază de adresă de solicitare transmisă de către 
MM – Administrația Centrală către angajator, prin care s-a solicitat acordul acestuia asupra efectuării detașării, 
iar, în cazul acceptului, societatea comercială urma să comunice salariul de încadrare al persoanei detașate, 
contrar prevederilor art. 45 din Codul muncii și art. 76 din Codul fiscal, unde se prevede obligativitatea existenței 
actului de detașare, precum și ale art. 28 lit. b) din Codul muncii, care impune obligativitatea existenței unui 
certificat medical, din cuprinsul căruia să rezulte faptul că angajatul este apt medical să exercite atribuțiile la 
noul loc de muncă. 
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Recomandări Recomandările formulate în scopul eliminării deficiențelor constatate au inclus aspecte precum:  
 realizarea unei analize asupra activităților specifice desfășurate de către entitate și asupra naturii 

cheltuielilor efectuate în vederea corelării acestora cu conținutul clasificațiilor funcțională și economică
prevăzute de OMFP nr. 1954/2005, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora entitatea va 
actualiza Îndrumarul privind clasificația indicatorilor privind finanțele publice – Anexa nr. 1 la OMMSC nr. 
98/2014 privind aprobarea Procedurii de sistem – Fundamentarea, elaborarea și execuția bugetului 
Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Ediția II; 

 organizarea corespunzătoare a evidenței contabile analitice și a evidenței tehnico-operative; urmărirea 
concordanței între datele din evidența contabilă proprie cu cele raportate către MFP prin programul 
FOREXEBUG la întocmirea și prezentarea tuturor documentelor aferente situațiilor financiare; la întocmirea 
bilanțului contabil se va efectua analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiunile 
patrimoniale ale instituției și să corespundă funcțiunii stabilite în Planul de conturi, conform prevederilor legale; 

 încheierea operațiunilor de predare-primire a tuturor activelor și pasivelor entităților implicate în reorga-
nizare, astfel încât datele prezentate în cadrul situațiilor financiare ale entității verificate să reflecte cu 
acuratețe activitatea acesteia; 

 organizarea evidenței contabile a operațiunilor în valută, înregistrarea în evidența contabilă a cuantumului 
taxelor/contribuțiilor/cotizațiilor datorate de statul român ca parte a acordurilor, convențiilor, memoran-
dumurilor internaționale pe fiecare tip de contribuție în parte și respectarea principiilor contabilității pe bază
de angajamente; 

 elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri privind stabilirea fluxului informațional și decizional, a 
documentelor justificative, precum și a circuitului documentelor necesare stabilirii, la nivelul entității, a 
răspunderii materiale în sarcina persoanelor vinovate și înregistrarea debitelor acestora în evidența contabilă;

 elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare conform prevederilor legale, urmă-
rindu-se cuprinderea responsabilității structurilor de specialitate din cadrul MM în ceea ce privește monitori-
zarea/coordonarea entităților aflate sub coordonare/în subordine; emiterea actelor de numire a persoanelor 
care exercită viza de control financiar preventiv propriu, conform prevederilor legale; 

 organizarea, efectuarea și valorificarea operațiunii de inventariere anuală a elementelor de activ, datorii și 
capitaluri proprii, urmărind clarificarea cu celeritate a situației bunurilor materiale predate către alte instituții 
cu ocazia reorganizărilor, evidențiate în contabilitate, fără ca protocoalele de predare-primire să fie semnate 
între aceste instituții, sau pentru care Ministerul Mediului să fi întocmit alte documente din care să rezulte 
transmiterea responsabilității de gestionare a respectivelor bunuri în sarcina acestora; 

 efectuarea demersurilor care se impun, în sensul constituirii patrimoniului propriu al ANANP, în condițiile 
legii; evaluarea/reevaluare/înregistrarea tuturor bunurilor aparținând domeniului public al statului în Cartea 
funciară și în Registrul cadastral al imobilelor; actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului; 

 constituirea unei comisii care să analizeze situația plăților efectuate de către Ministerul Mediului în cadrul 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și neautorizate de către autoritățile de management, 
stabilirea caracterului imputabil/neimputabil al acestor operațiuni și a persoanelor care se fac vinovate de 
producerea eventualelor sume imputabile; efectuarea demersurilor legale pentru recuperarea sumelor
imputabile, după caz; eliminarea riscului utilizării fondurilor bugetului de stat pentru acoperirea unor 
eventuale pierderi provocate din culpa salariaților, dispunerea măsurilor de recuperare a eventualelor 
prejudicii în cel mai scurt timp, precum și reflectarea în contabilitate a tuturor operațiunilor economico-
financiare (conturi în bilanț și conturi în afara bilanțului);  

 revizuirea dosarelor de personal aferente personalului detașat de la societăți comerciale prin completarea 
documentelor cu actul de detașare și certificatul medical. Solicitarea detașării personalului de la societăți 
comerciale să se realizeze cu respectarea actelor normative în vigoare și numai după o analiză prealabilă
privind oportunitatea și economicitatea acestei operațiuni. 

 
 
 
 

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI 
 
Prezentare Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) este organ de specialitate al administrației publice centrale, în 

subordinea Guvernului, și funcționează în baza HG nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Tineretului și Sportului, cu rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în 
domeniile tineretului și sportului. 
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Ministerul are în subordine 117 entități, dintre care: 42 de direcții județene pentru sport și tineret, 48 de 
cluburi sportive, 15 case de cultură ale studenților, 9 complexuri sportive naționale, Institutul Național de 
Cercetare pentru Sport, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Muzeul Sportului.  

Are sub autoritate 76 de entități, dintre care: 74 de federații sportive; Comitetul Olimpic și Sportiv Român, 
Comitetul Național Paralimpic. 

 

Opinia                   
de audit 

Pentru situațiile financiare ale MTS la 31.12.2017 a fost exprimată o opinie contrară, motivată de faptul 
că acestea nu prezintă o imagine reală și fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, denaturările 
fiind semnificative. Opinia a fost influențată și de abateri constatate în misiunile de audit financiar, efectuate în 
anii precedenți, pentru înlăturarea cărora Curtea de Conturi a României a emis decizii și care, nefiind 
remediate,  s-au perpetuat și în anul 2017. 

 

Constatări Analiza activității MTS în anul 2017 a reliefat o îmbunătățire a modului de elaborare și fundamentare a 
proiectului de buget propriu, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse prevederilor 
inițiale ale bugetelor publice, în acest sens fiind aprobate proceduri cu privire la fundamentarea și repartizarea 
fondurilor bugetare, s-a constituit Comisia de analiză și evaluare a solicitărilor de finanțare de la Complexurile 
Sportive Naționale, Muzeul Sportului, Institutul Național de Cercetare pentru Sport și cluburile sportive, instituții 
subordonate MTS. 

Analizând modul de organizare și conducere a contabilității s-a constatat efectuarea de înregistrări 
contabile eronate, care au avut drept consecință diminuarea activelor fixe necorporale și corporale în curs, 
majorarea cheltuielilor, cu implicații în calculul amortizării și, implicit, în contul „Rezultat reportat”, în sumă de 
168 mii lei. În timpul misiunii de audit financiar, entitatea a corectat înregistrările contabile eronate.  

De asemenea, deficiențe privind înregistrarea în evidența contabilă a unor debite, reprezentând cheltuieli 
de judecată, respectiv onorarii avocați/experți în cazul unor dosare având ca obiect litigii imobiliare, în sumă 
de 18 mii lei, datorate de MTS, au condus la subdimensionarea cheltuielilor operaționale, cu influențe în 
rezultatul patrimonial. Și această abatere a fost corectată în timpul misiunii de audit financiar.   

Alte constatări au vizat menținerea în evidențele contabile ale MTS a unor sume reprezentând drepturi de 
personal neridicate, cu o vechime mai mare de trei ani, deficiențe în gestionarea informațiilor privind cererile 
depuse pentru instituirea indemnizațiilor de merit, nerespectarea prevederilor legale referitoare la desemnarea 
persoanei ce îndeplinește funcția de casier. 

S-a constatat faptul că persistă abateri evidențiate în anii precedenți, dintre care menționăm: 
 neefectuarea de către Biroul de audit public intern, cel puţin o dată la trei ani, a unui audit de regularitate 

asupra activităţilor financiare proprii desfăşurate la nivelul instituţiei; 
 nerespectarea întocmai a dispoziţiilor legale privind inventarierea generală a patrimoniului și nefinalizarea 

acţiunii de reevaluare a activelor aflate în patrimoniul MTS şi al unităţilor subordonate, conform prevederilor 
legale. Nedispunerea măsurilor necesare în vederea recuperării valorii bunurilor constatate lipsă la inventar 
(valoare estimată 161 mii lei); 

 neconcordanţa dintre datele din Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat 
prin hotărâre de guvern şi datele din evidenţa contabilă a MTS; 

 neclarificarea situației unor investiții în curs, începute cu mult timp în urmă și nefinalizate; 
 neorganizarea şi neconducerea evidenţei contabile a drepturilor constatate, respectiv a veniturilor potenţial 

cuvenite instituţiei de la plătitorii de taxe şi accize din alcool şi tutun, care au obligaţia de a vira la dispoziţia 
ministerului o cotă de 1% din cuantumul sumelor datorate bugetului de stat, conform prevederilor legale; 

 neclarificarea unor sume înregistrate în evidenţa analitică a conturilor de debitori (valoare estimată 1.504 
mii lei), în condițiile neidentificării documentelor justificative care au stat la baza înregistrării acestora; 

 nerecuperarea prejudiciului constatat de către Biroul de audit intern al instituției ca urmare a unui control 
efectuat în anul 2012 la Federaţia Română de Patinaj (valoare estimată 1.403 mii lei); 

 neîntreprinderea de către MTS, în termenul legal de prescripţie, a demersurilor necesare pentru 
recuperarea unor drepturi de creanță (valoare estimată de 12.317 mii lei). Pentru o parte din prejudiciul 
creat prin prescrierea unor drepturi de creanță, în anul 2017, MTS a sesizat organele de cercetare penală.
 

La entitățile aflate în subordinea MTS au fost identificate erori și deficiențe care vizează:  
 efectuarea inventarierii și a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, 

înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor acestora, precum și înregistrarea în evidențele cadastrale 
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și de publicitate imobiliară, cu o valoare estimată a abaterii în sumă de 997 mii lei (Clubul Sportiv Municipal 
Brașov, Clubul Sportiv Municipal Reșița, Clubul Sportiv Municipal Călărași, Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui, 
Federația Română de Oină Constanța, DJST Cluj, Suceava, Clubul Sportiv Municipal Suceava ș.a.); 

 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 (Clubul Sportiv Municipal 
Braşov, Clubul Sportiv Municipal Călărași, Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui); 

 angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale şi în 
concordanță cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită, cu o valoare estimată a abaterii în sumă 
de 1.804 mii lei (Federaţia Română de Pescuit Sportiv Alba Iulia, Clubul Central de Şah Bucureşti, Clubul 
Sportiv Municipal Călăraşi, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava, Clubul Sporturilor de Iarnă 
Vatra Dornei, Sport Club Municipal Bacău, Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui, Complexul Naţional Sportiv 
Snagov (Baza Nouă) Ilfov ș.a.); 

 stabilirea, evidențierea și urmărirea încasării veniturilor Bugetului general consolidat, în cuantumul și la 
termenele prevăzute de lege, cu o valoare estimată a abaterii în sumă de 562 mii lei (Complexul Sportiv 
Național „Sala Polivalentă”, Clubul Sportiv Municipal Călărași, Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, Federația Română de Oină Constanța, Clubul Sportiv
Târgoviște – Dâmbovița, Casa de Cultură a Studenților Galați, Complexul Naţional Sportiv Snagov (Baza 
Nouă) Ilfov, Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui ș.a.); 

 vânzarea, transmiterea fără plată şi/sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, concesionarea sau 
închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, concesio-
narea de servicii cu caracter public şi asocierile în participaţiune, cu o valoare estimată a abaterii în sumă 
de 671 mii lei (Clubul Sportiv Municipal Călăraşi, Complexul Sportiv Naţional Orşova); 

 respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice şi în admi-
nistrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale (Clubul Sportiv 
Municipal Arad, Clubul Sportiv Municipal Buzău). 

 

Recomandări Au fost formulate recomandări pentru respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea și 
conducerea evidenței financiar-contabile, la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, modul de 
administrare și evidențiere a bunurilor aparținând domeniului public și privat al statului, modul de stabilire, 
înregistrare și virare a veniturilor cuvenite bugetului de stat și bugetelor locale, precum și cu privire la stabilirea, 
evidențierea și urmărirea încasării veniturilor proprii. 

 

 

 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 
Prezentare Ministerul Transporturilor (MT) este instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al 

administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, fiind organizat și funcționând potrivit dispozițiilor 
HG nr. 21/2015, cu modificările și completările ulterioare.  

În calitate de autoritate publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport adoptate la nivelul 
Uniunii Europene, MT stabilește politica în domeniul transporturilor la nivel național, elaborează strategia și regle-
mentările specifice de dezvoltare și de armonizare a activităților de transport în cadrul politicii generale a Guvernului 
și îndeplinește rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor și al infrastructurii de transport.  

În subordinea/sub coordonarea/sub autoritatea Ministerului Transporturilor funcționează: 

→ în subordine: 
• 15 spitale clinice căi ferate finanțate din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate; 
• 3 instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat; 
• 4 instituții publice finanțate din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat; 
• 7 instituții publice finanțate integral din venituri proprii. 

→ sub autoritate: 23 de operatori economici din sectorul feroviar, rutier, naval și aerian. 
Misiunea de audit a avut drept scop obținerea unei asigurări rezonabile asupra faptului că situațiile 

financiare auditate ale Ministerului Transporturilor nu conțin denaturări semnificative ca urmare a unor abateri 
sau erori, permițând astfel să se exprime o opinie cu privire la măsura în care acestea sunt întocmite. 
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În anul 2017, situațiile financiare consolidate ale Ministerului Transporturilor, au inclus date și informații 
referitoare la activitatea desfășurată de către administrația centrală a ministerului și de 12 instituții publice din 
subordinea ministerului, respectiv 11 spitale și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare 
(ARSVOM) Constanța.  

 

Opinia                   
de audit 

La nivelul ordonatorului principal de credite s-a exprimat o opinie contrară, având în vedere constatările 
și opiniile exprimate în misiunile de audit financiar desfășurate și la nivelul instituțiilor din subordinea Ministerul 
Transporturilor, precum și faptul că valoarea totală a abaterilor este semnificativă. Au fost emise decizii prin 
care au fost dispuse măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia și pentru înlăturarea 
erorilor și deficiențelor identificate. 

De asemenea, în urma acțiunilor de audit financiar efectuate asupra operațiunilor financiar-contabile la 
instituțiile publice din subordinea Ministerului Transporturilor au rezultat următoarele concluzii privind situațiile 
financiare: 
 au fost emise două certificate de conformitate, respectiv pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea și Spitalul 

General Căi Ferate Brașov; 
 au fost exprimate trei opinii de audit cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte, pentru:

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) Constanța, Spitalul General Căi Ferate 
Galați și Spitalul General Căi Ferate Simeria; 

 au fost exprimate șapte opinii contrare pentru: Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, Spitalul 
Clinic Căi Ferate Timișoara, Spitalul General Căi Ferate Pașcani, Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 București, 
Spitalul Clinic CF nr. 1 Witting, Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca și Spitalul Clinic Căi Ferate Sibiu. 
Opinia contrară a fost determinată de efectele denaturărilor semnalate și prezentate în situațiile financiare, 

în ansamblul lor și de faptul că acestea nu prezintă fidel performanța financiară a Ministerului Transporturilor
la 31 decembrie 2017, poziția financiară și celelalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada 
auditată.  

 

Constatări În cadrul misiunii de audit financiar, la Ministerul Transporturilor s-au constatat abateri care privesc modul 
de reflectare în evidența contabilă a unor elemente patrimoniale sau a unor operațiuni derulate în cadrul 
activității specifice, care au influențat acuratețea situațiilor financiare, semnificative fiind următoarele: 

• înregistrarea necorespunzătoare în contabilitate a sumei de 4.380 milioane lei, reprezentând corecțiile 
asupra valorii acțiunilor necotate deținute de minister la diverse societăți sau companii, nefiind respectat 
conținutul economic al tranzacțiilor și denaturând informațiile prezentate în contul de „Rezultat patrimonial”
și bilanțul contabil al ministerului.  

Potrivit Planului de conturi prevăzut în OMFP nr. 1917/2005, pentru sumele reprezentând constituirea 
sau suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare se utilizează contul 
„Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare”, iar, pentru 
sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare,
contul „Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare” și nu contul „Rezultatul reportat” utilizat 
de MT, în debitul și creditul căruia se înregistrează deficitul patrimonial realizat în exerciţiile bugetare 
precedente și excedentul patrimonial realizat în exercițiile bugetare precedente. 

Prin înregistrarea necorespunzătoare a sumelor privind corecțiile asupra valorii acțiunilor necotate 
deținute de minister la diverse societăți sau companii nu a fost respectat conţinutul economic al tranzacţiilor,
fiind denaturate informaţiile prezentate în contul de „Rezultat patrimonial” și bilanțul contabil al Ministerul 
Transporturilor - Administrație Centrală la data de 31.12.2017, Anexa nr. 1 „Bilanț” și Anexa nr. 34 „Situația 
modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii la 31.12.2017”. 

• în urma verificării prin sondaj a sumelor evidențiate în fişele de cont pentru contul „Titluri de participare 
necotate” s-a constatat neînregistrarea unor ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă 
de 4.006 milioane lei pentru Compania Națională de Căi Ferate „CFR SA” și Societatea Națională de Căi 
Ferate „CFR Călători” SA. Neînregistrarea unor ajustări pentru pierderea de valoare aferente unor titluri de 
participare deţinute de Ministerul Transporturilor în capitalul social al altor entităţi a condus la denaturarea 
informaţiilor prezentate în contul de „Rezultat patrimonial” și bilanțul contabil al Ministerul Transporturilor -
Administrație Centrală la data de 31.12.2017; 

• MT nu a înregistrat în evidențele contabile contravaloarea unui teren aparținând domeniului public al statului 
și dat în administrare Registrului Auto Român (RAR), care funcționează sub autoritatea Ministerului Transpor-
turilor și de asemenea, nu a efectuat nici reevaluarea acestuia; 
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• nu s-a asigurat reflectarea corectă și fidelă în conformitate cu prevederile legale a debitorilor în evidențele 
contabile ale ministerului pentru activitatea proprie, fiind denaturate prin majorare nejustificată cu suma de 
72 mii lei a valorii creanțelor raportate în bilanțul contabil întocmit la data de 31.12.2017; 

• denaturarea cheltuielilor cu bunuri și servicii și a datoriilor comerciale, prezentate în situațiile financiare 
întocmite la data de 31.12.2017, cu suma de 168 mii lei, ca urmare a neînregistrării unor facturi emise de 
furnizori pentru serviciile prestate în luna decembrie 2017.  
Din verificarea modului în care s-a organizat și derulat operațiunea de inventariere generală a elementelor 
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii s-a concluzionat că: 

• listele de inventariere anuală au fost întocmite de Ministerul Transporturilor pe locuri de depozitare, nu și 
pe conturi de valori materiale, astfel încât a fost imposibil de verificat dacă datele raportate în bilanțul 
contabil din anul 2017 au fost puse de acord cu situația reală stabilită pe baza inventarului anual; 

• Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului nu a fost actualizat și nu s-a înregistrat în 
evidența contabilă a ministerului modificarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului,
în sumă de 1.134 milioane lei, aflate în administrarea Regiei Autonome AFDJ Galați; 

• Gradul de realizare a sumelor aprobate în bugetul pe anul 2017, reprezentând subvenții pentru transportul 
de călători cu metroul, a fost de numai 71,45%, ca urmare a nealocării către Societatea Metrorex a 
subvenției pentru transportul cu metroul, în sumă de 101 milioane lei. 
Referitor la obligațiile statului și ale unităților administrativ-teritoriale, precum și la plata acestora s-a constatat:

• nerespectarea prevederilor legale privind calcularea, evidențierea și virarea la bugetul statului a sumelor 
datorate de instituțiile publice pentru neangajarea de persoane cu handicap. Abaterea a fost remediată în 
timpul auditului. 

• în perioada 17.05.2013-17.02.2016, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate publică tutelară,
nu a respectat prevederile legale din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, respectiv nu a propus numirea, cu respectarea dispozițiilor legale, a unor noi membri ai Consiliului 
de Administrație la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA (CN ACN SA), ca urmare a 
respingerii Planului de Administrare revizuit în data de 17.05.2013. 
 

Măsuri                   
luate                  
în timpul 
auditului 

Aspectele pozitive ale misiunii de audit financiar sunt măsurile luate operativ de conducerea entității în 
timpul auditării, și anume faptul că: 
 Direcția economică a Ministerului Transporturilor a înregistrat în evidența contabilă terenul aparținând do-

meniului public al statului;  
 Compania Națională de Căi Ferate „CFR SA” și Societatea Națională de Căi Ferate „CFR Călători” SA au 

transmis valoarea corectă a activului net conform bilanțului, iar Direcția economică a Ministerului Transpor-
turilor a înregistrat în evidența contabilă ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare în sumă
de 4.006 milioane lei pentru entitățile respective; 

 RA AFDJ Galați a înregistrat în evidența contabilă din afara bilanțului, în contul „Bunuri publice primite în 
administrare, concesiune și cu chirie”, bunurile din domeniul public al statului date în administrarea Regiei 
Autonome Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați (RA AFDJ Galați); 

 au fost stabilite, înregistrate și virate la bugetul statului contribuțiile datorate de angajator potrivit dispozițiilor 
legale privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 a corectat evidența contabilă prin debitarea contului „Rezultatul reportat” și creditarea contului „Alte 
impozite, taxe și vărsăminte asimilate” cu suma de 38 mii lei; 

 a avizat favorabil proiectul de „Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Ordinului Ministrului
Transporturilor nr. 348/2017 privind declanșarea procedurii de selecție pentru pozițiile de administratori 
vacante la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, modificat și 
completat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 573 din 23.05.2017”. 

 

Recomandări Recomandările formulate de Curtea de Conturi pentru conducerea Ministerului Transporturilor sunt: 
 analizarea cauzelor nerespectării de către personalul cu atribuții în domeniu a monografiei contabile pentru 

ajustările de valoare ale acțiunilor necotate deținute de minister și luarea măsurilor ce se impun, potrivit legii;
 reevaluarea tuturor terenurilor aparținând domeniului public al statului date în administrarea entităților aflate 

sub autoritatea/în subordinea ministerului și înregistrarea rezultatelor acestor operațiuni în evidența contabilă,
în conformitate cu prevederile legale;
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 reconcilierea valorii bunurilor din domeniul public al statului declarate în Inventarul centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului aprobat prin HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu valoarea acestor bunuri raportate în situațiile financiare anuale 
încheiate la 31.12.2017 de către toate unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului; 

 actualizarea Manualului de politici contabile cu precizări referitoare la responsabilități și răspunderi în 
derularea activității de evidență și urmărire a creanțelor, precum și de raportare a acestora în bilanțul contabil;

 înregistrarea în evidența contabilă a ajustărilor pentru pierderea de valoare pentru toate activele financiare 
deținute de minister în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și 
în capitalul unor organisme internaționale și companii străine în conformitate cu prevederile legale, precum și 
elaborarea unei proceduri formalizate privind modul de evidențiere și reflectare a activelor financiare în 
situațiile financiare anuale ale ministerului; 

 înregistrarea în evidența contabilă a instituției publice în anul 2018 a tuturor cheltuielilor cu bunuri și servicii, 
conform principiului contabilității de angajamente, precum și raportarea acestora în „Contul de execuție 
bugetară”; 

 efectuarea inventarierii patrimoniului în exercițiul financiar 2018 cu remedierea tuturor deficiențelor 
constatate de Curtea de Conturi; 

 analiza cauzelor nerespectării prevederilor legale din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA (CN ACN SA) în 
perioada 17.05.2013-17.02.2016 și dispunerea măsurilor care se impun, potrivit legii. 

 
 

La nivelul entităților subordonate 
Constatări Abateri constatate ca urmare a verificărilor efectuate la nivelul entitățile subordonate ale Ministerului 

Transporturilor: 
 plata eronată a accizelor aferente consumului de gaze naturale destinat desfășurării activității unității 

sanitare, ca urmare a facturării acestora, contrar prevederilor legale (Spitalul General Căi Ferate Galați, 
Spitalul General Căi Ferate Pașcani); 

 efectuarea de plăți pentru lucrări și servicii neexecutate (Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin); 
 stabilirea eronată și acordarea nelegală a unor drepturi salariale personalului medical (Spitalul General Căi 

Ferate Drobeta-Turnu Severin); 
 nerecuperarea de la FNUASS a sumelor reprezentând indemnizații plătite de către angajatori asiguraților, care 

depășesc suma contribuțiilor datorate de aceștia în perioada de referință (Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara); 
 menținerea în conturile de creanțe a sumelor care se aflau în afara termenului legal de prescripție prevăzut 

de lege pentru încasarea, respectiv lichidarea acestora (Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 București); 
 plata nelegală a cheltuielilor cu preschimbarea carnetelor de marinar, prelungirea atestatelor, cu examenele

pentru obținerea brevetelor, în sumă de 32 mii lei (Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare 
Constanța). 
În privința calculării, înregistrării și încasării veniturilor de către entitățile auditate, Curtea de Conturi a 

constatat o serie de abateri de la prevederile legale, semnificative fiind: 
 neurmărirea și neîncasarea veniturilor din coplata pentru unele servicii medicale (Spitalul General Căi 

Ferate Simeria); 
 neurmărirea respectării clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată, necalcularea și nepretinderea

penalităților de întârziere în cazul unui contract de închiriere (Spitalul General Căi Ferate Galați); 
 întocmirea eronată a unor deconturi pentru justificarea subvențiilor cuvenite și încasarea în mod necuvenit 

a acestora din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. În timpul auditului, entitatea 
a emis factura storno și a înregistrat în evidenţa contabilă subvenția încasată în plus (Spitalul General Căi 
Ferate Drobeta-Turnu Severin); 

 efectuarea unor cheltuieli de natura prestării de servicii medicale spitalicești rămase invalidate, pentru care 
spitalul nu a asigurat condițiile necesare recuperării acestora în sumă de 65 mii lei (Spitalul General Căi 
Ferate Pașcani); 

 neîntreprinderea demersurilor necesare în vederea recuperării contravalorii serviciilor medicale invalidate/
neconfirmate, din punct de vedere al datelor clinice și medicale, de către Școala Națională de Sănătate 
Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București și nedecontate de către CASMB 
(Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 București și Spitalul Clinic CF nr. 1 Witting); 
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 la Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 București s-a constatat neînregistrarea în evidența contului „Debitori” a unor 
debitori în sumă de 192 mii lei și dobânzile legale aferente calculate, în sumă de 118 mii lei; 

 nu au fost înregistrate în evidența tehnico-operativă/contabilă rezultatele inventarierii în termenul legal, în
sumă de 17 mii lei, la Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 București; 

 Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 București nu a virat la bugetul de stat suma de 190 mii lei, reprezentând o 
cotă de 50% din chiria încasată, pentru că nu a evidențiat-o în contul „Venituri din concesiuni și închirieri”,
în situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2016 și 31.12.2017; 

 neînregistrarea în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar a activelor fixe corporale 
amortizate integral și care au o valoare mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (Spitalul 
General Căi Ferate Simeria); 

 nerespectarea prevederilor legale privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar 
– 1.303 mii lei. Au fost scăzute din evidența contabilă, fără a fi casate efectiv, bunuri de natura mijloacelor 
fixe în suma de 1.298 mii lei și obiecte de inventar în sumă de 5 mii lei. În timpul auditului, entitatea a 
înregistrat în evidența financiar-contabilă bunuri în sumă de 1.303 mii lei (Spitalul General Căi Ferate 
Drobeta-Turnu Severin); 

 neconstituirea și neevidențierea fondului de dezvoltare a spitalelor. În timpul auditului, entitatea a înregistrat în 
evidența contabilă „Fondul de dezvoltare al spitalului” (Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin); 

 neactualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ulterior aprobărilor legale 
și nepublicarea în Monitorul Oficial, precum și neînregistrarea în evidențele cadastrale și de publicitate 
imobiliară a tuturor elementelor patrimoniale (Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara); 

 s-a înregistrat eronat achiziția unor active fixe corporale (sistem informatic – ansamblu unitate centrală + desktop) 
în categoria activelor curente – materiale de natura obiectelor de inventar (Spitalul Clinic Căi Ferate Sibiu); 

 nu s-a evidențiat în contabilitate obligația entității față de salariați (membrii ai Sindicatului salariaților din Spitalul 
General CF Sibiu), reprezentând contravaloarea tichetelor de masă aferente perioadei 1.07.2014-1.07.2016;

 neînregistrarea în evidența contabilă a: 
- datoriilor Spitalului General Pașcani, stabilite prin sentințe civile definitive și irevocabile; 
- unor bunuri care constituie domeniul public sau privat al statului (Spitalul General Căi Ferate Drobeta-

Turnu Severin); 
- bunurilor primite cu titlu gratuit (sponsorizări/donații) – 218 mii lei (Spitalul Clinic CF nr. 1 Witting); 
- unei facturi pentru valoarea prestației dintr-un titlu executoriu emis de ANR, în sumă de 366 mii lei 

(Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare Constanța); 
- unor venituri din servicii medicale spitalicești prestate, în sumă de 1.939 mii lei, servicii care au fost 

validate de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul 
Sanitar București și care nu au fost contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj (Spitalul Clinic 
Căi Ferate Cluj-Napoca). 

 nerealizarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului de stat prin nestabilirea, neînregistrarea și nevirarea 
contribuției datorate de angajator, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea); 

 nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege (Spitalul 
Clinic Căi Ferate nr. 2 București); 

 existența unor neconcordanțe între datele existente în evidența tehnico-operativă și cele din contabilitate, precum 
și neconcordanțe între evidența contabilă analitică și cea sintetică (Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 București); 

 neevidențierea în contul activelor fixe a unor obiective de investiții finalizate, recepționate, date în folosință 
(Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 București), precum și menținerea nejustificată în conturile de imobilizări 
corporale în curs de execuție a unor obiective de investiții finalizate, recepționate și date în folosință (Spitalul 
Clinic CF nr. 1 Witting); 

 neconducerea evidenței contabile conform principiilor contabilității pe bază de angajamente – nu au fost 
înregistrate facturi emise de furnizori pentru serviciile prestate în luna decembrie 2017, în sumă de 228 mii 
lei (Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 București); 

 nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea în evidența contabilă a elementelor de natura veniturilor, 
cheltuielilor și profitului net realizat din asocieri în participațiune – 238 mii lei (Spitalul Clinic CF nr. 1 Witting); 

 neconcordanțe între bunurile înscrise în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și 
cele existente în evidența contabilă a spitalului (Spitalul Clinic CF nr. 1 Witting); 
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 neîntocmirea documentelor justificative în vederea scoaterii din evidență a mijloacelor fixe și a bunurilor de 
natura obiectelor de inventar; neîntreprinderea demersurilor necesare în vederea clarificării sumelor 
înregistrate în conturile de rezerve din reevaluare și neevidențierea în conturile din afara bilanțului a 
bunurilor primite în comodat (Spitalul Clinic CF nr. 1 Witting); 

 nu a fost solicitată și recuperată în termenul legal, de la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Cluj, suma 
reprezentând concedii și indemnizații aferente lunilor decembrie 2016 și mai 2017 (Spitalul Clinic Căi Ferate 
Cluj-Napoca); 

 nu au fost constituite și înregistrate în contabilitate provizioane pentru litigii în sumă de 1.607 mii lei, aferente 
procesului intentat de Sindicatul ASMED, având ca obiect acordarea tichetelor de masă angajaților și 
foștilor angajați ai Spitalului Clinic CF Cluj; 

 nu au fost trecute în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe corporale 
amortizate integral, care aparțin domeniului privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum 
și cele care aparțin proprietății private a instituțiilor publice și care au o valoare mai mică decât limita stabilită
prin hotărâre a Guvernului (Spitalului Clinic CF Cluj). 
 

Recomandări Recomandările formulate pentru entitățile din subordinea Ministerului Transporturilor, auditate în anul 2018,
se referă la: 
 extinderea verificărilor asupra tuturor serviciilor medicale nedecontate de către CASMB și recuperarea 

contravalorii acestora, conform prevederilor legale în vigoare; 
 clarificarea diferențelor constatate între valoarea bunurilor înscrise în evidența contabilă și valorile existente 

în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în sensul actualizării celor două evidențe; 
 actualizarea valorii bunurilor din Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu valoarea 

investițiilor efectuate la acestea, finalizate, recepționate și date în folosință, realizate cu surse de la bugetul 
de stat; 

 extinderea verificărilor asupra tuturor bunurilor primite în folosință temporară și gratuită și înregistrarea 
acestora în evidența spitalului; 

 clarificarea sumelor înregistrate în conturile de rezerve din reevaluare, cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare;  

 înregistrarea în contabilitate a bunurilor primite cu titlu gratuit (sponsorizări/donații); 

 întocmirea documentelor justificative în vederea scoaterii din folosință a mijloacelor fixe și a bunurilor de 
natura obiectelor de inventar și reglarea evidenței contabile a acestora conform prevederilor legale în 
vigoare; 

 efectuarea corecțiilor în evidența contabilă a tuturor cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale 
aplicabile; 

 identificarea tuturor obiectivelor de investiții recepționate, date în folosință sau puse în funcțiune, și 
înregistrarea acestora în conturile de active fixe corespunzătoare; 

 corectarea „Contului de execuție bugetară a spitalului” cu influențele rezultate din raportarea cheltuielilor în 
conformitate cu principiul contabilității de angajamente și transmiterea acestuia la organul ierarhic superior; 

 efectuarea inventarierii patrimoniului spitalului pe anul 2018, cu remedierea tuturor deficiențelor constatate și 
consemnate în actele de control, precum și valorificarea rezultatelor inventarierii în condițiile legii;  

 inventarierea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea spitalului cu respectarea Normelor 
privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 
aprobate prin OMFP nr. 2861/2009; 

 evidențierea în contabilitate a operațiunilor din asocieri în participațiune, conform prevederilor legale în 
vigoare. 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
 
Prezentare Ministerul Educației Naționale (MEN), provenit din reorganizarea Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice, care s-a desființat, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 
personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului, cu rol de sinteză și 
coordonare în aplicarea strategiei și programului de guvernare în domeniul educației, formării profesionale și 
cercetării științifice universitare. 

În anul 2017, prin bugetul Ministerului Educației Naționale au fost finanțate organele de specialitate ale 
administrației publice centrale și instituțiile publice, care funcționează în subordinea, sub autoritatea sau sub
coordonarea Ministerului, prevăzute în anexele la HG nr. 26/2017, respectiv: 

→ în subordinea Ministerului Educației Naționale: 
 49 de entități publice finanțate integral de la bugetul de stat (42 de inspectorate școlare județene și al 

Municipiului București, Comisia Națională pentru UNESCO, Federația Sportului Școlar și Universitar, 
Bibliotecile Centrale Universitare din București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, Unitatea pentru 
Finanțarea Învățământului Preuniversitar); 

 42 de entități publice finanțate din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat (29 de
cluburi sportive studențești, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și al 
Cercetării Științifice Universitare, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, Agenția de Credite și Burse de 
Studii, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul pentru Formare 
Continuă în Limba Germană, Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea
Neagră, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, Palatul Național al 
Copiilor, Institutul de Științe ale Educației, Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior 
(CEPES), Institutul Limbii Române, Centrul de Cercetări Biologice din Jibou). 

→ sub coordonarea Ministerului Educației Naționale: 
 o entitate finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat (Autoritatea 

Națională pentru Calificări); 
 o entitate finanțată din venituri proprii (Regia Autonomă „Editura Didactică și Pedagogică”); 
 48 de instituții de învățământ superior, finanțate pe baza contractelor de finanțare încheiate între 

Minister și acestea. 
Finanțarea activității administrației centrale a Ministerului Educației Naționale se realizează integral de la 

bugetul de stat, iar finanțarea entităților aflate în subordinea, sub autoritatea sau sub coordonarea Ministerului 
Educației Naționale se realizează fie integral de la bugetul de stat, fie din venituri proprii și subvenții, fie integral 
din venituri proprii. 

 

Opinia                   
de audit 

În anul 2018, la acest minister s-a desfășurat misiunea de audit financiar asupra Contului anual de execuție 
a bugetului, încheiat la data de 31.12.2017, fiind exprimată o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere 
a anumitor aspecte, întrucât deși valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate con-
statate depășește pragul de semnificație, o parte semnificativă a deficiențelor au fost remediate operativ în 
timpul misiunii de audit financiar. 

 

Constatări Pe parcursul misiunii, entitatea a luat unele măsuri pentru corectarea unor deficiențe identificate ca urmare 
a verificărilor efectuate. Acestea au fost legate de exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile 
financiare și de calitatea gestiunii economico-financiare. 

S-a constatat menținerea, în mod nejustificat, a creanțelor reprezentând clienți incerți neacționați sau 
acționați în instanța de către MEN, în contul de „Clienți cu termen de încasare sub 1 an”, în sumă de 52 mii lei,
și raportarea eronată a acestora în situațiile financiare încheiate la 31.12.2017, la „Creanțe curente”. În timpul 
misiunii, cu ocazia întocmirii situațiilor financiare la data de 30.06.2018 s-a corectat situația menționată, suma 
fiind repusă corect în contul „Clienți incerți sau în litigiu peste 1 an”. 

Nu a fost condusă evidența contabilă conform principiului contabilității pe bază de angajamente, prin 
înregistrarea în contabilitate a veniturilor în sumă de 7.357 de mii lei pe seama exercițiului financiar 2018, deși 
acestea erau venituri aferente exercițiului financiar 2017 și reprezintă venituri proprii provenite din cota de 5% 
din taxe în valută, virată de universități ministerului.
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În timpul misiunii, veniturile în sumă de 7.357 de mii lei au fost repuse corect în contul contabil „Rezultatul 
reportat”, ca venituri aferente exercițiului financiar 2017. 

Cu privire la calitatea gestiunii economico-financiare s-a constatat că Ministerul Educației Naționale nu a 
predat către RAAPPS, pe bază de proces-verbal de predare-primire, bunurile de natura construcțiilor și ame-
najărilor existente/realizate în Baza „Cutezătorii”, din cauza refuzului RAAPPS. 

Această situație a condus la neaplicarea HG nr. 1159/2013 privind transmiterea unor imobile din domeniul public 
al statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al statului și în administrarea Regiei 
Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, în sensul că RAAPPS a refuzat semnarea procesului-
verbal de inventariere, precum și a protocolului de preluare, ambele înaintate de către minister.  

Din analiza documentelor prezentate de entitate s-a constatat că: 
 Fundația „Dinu Pescariu” nu a predat către Ministerul Educației Naționale construcțiile și amenajările realizate 

din investițiile făcute în Baza „Cutezătorii”, care, potrivit prevederilor contractului de cooperare, intră în 
patrimoniul ministerului după data de 28.09.2016, respectiv la 15 ani de la data încheieri contractului; 

 prin neîntocmirea procesului-verbal de predare primire a modernizărilor/investițiilor realizate în temeiul 
contractului de cooperare, Comisia de inventariere nu a putut stabili valoarea de inventar pentru 20 de 
obiective din bază, așa cum rezultă din procesul-verbal de inventariere a elementelor de natura activelor 
din Baza „Cutezătorii”, însușit prin semnături de către ambele părți; 

 Fundația „Dinu Pescariu” a intabulat cinci construcții, așa cum rezultă din procesul-verbal încheiat de MEN, 
însușit și de către președintele fundației, Dinu Pescariu, în condițiile în care terenul de sub construcție 
aparține domeniului public al statului. Terenul din Baza „Cutezătorii”, în suprafață de 57.756 mp, este 
înregistrat în domeniul public al statului, iar suprafața de 2.997 mp construită este și aceasta înregistrată în 
domeniul public și în evidență la Ministerul Finanțelor Publice; 

 nu s-au respectat prevederile contractului de cooperare, care precizează că „investițiile realizate rămân 
câștigate Ministerului Educației și Cercetării la data încetării prezentului contract.”  
În ceea ce privește valoarea construcțiilor și a amenajărilor existente în Baza „Cutezătorii”, pentru care 

Comisia de inventariere din anul 2017 nu a trecut valoarea contabilă a investițiilor edificate în bază, activele și 
valoarea acestor investiții trebuie predate de Fundația „Dinu Pescariu” către minister, potrivit prevederilor din 
contractul de cooperare și protocolul încheiate în anul 2015. De altfel, conform protocolului încheiat, s-a 
convenit între părți, transferul dreptului de proprietate al fundației asupra imobilelor nou edificate/construite în 
bază, aflată în domeniul public al satului către STAT-MECS.  

În timpul misiunii de audit Ministrul Educației Naționale a transmis către Secretariatul General al Guvernului 
avizul favorabil pentru abrogarea HG nr. 1159/2013. 

Referitor la modul de respectare a clauzelor unui contract de locațiune încheiat de Minister cu Fundația 
„Dinu Pescariu”, în anul 2004 (modificat prin act adițional în anul 2009) s-a constatat că: nu a fost actualizată
garanția contractuală, nu au fost calculate și facturate penalitățile contractuale în condițiile în care plata facturii 
a depășit termenul scadent de plată, nu s-au calculat și facturat diferența de chirie, în condițiile în care, suma 
de plată reprezentând chirie a fost achitată de către Fundația „Dinu Pescariu” după data scadentă și nu au fost 
utilizate în totalitate de către MEN facilitățile puse la dispoziția instituției publice în mod gratuit de către Fundația 
„Dinu Pescariu”. Până la finalizarea misiunii a fost încasată suma de 5 mii lei, reprezentând actualizarea 
garanției. Totodată, au fost facturate penalitățile contractuale și diferența de chirie necalculate.  

Din verificările efectuate prin sondaj asupra modului de efectuare a operațiunilor de inventariere s-a 
constatat că nu toate subcomisiile de inventariere au consemnat în listele de inventariere stocurile faptice, 
valoarea contabilă sau diferențele, deși acestea sunt semnate de toate persoanele implicate (membrii comisiei, 
gestionar, contabilitate), fapt ce nu oferă certitudinea asupra realității efectuării operațiunilor de inventariere în 
cazurile respective. Aceeași abatere a fost sesizată și cu ocazia auditării situațiilor financiare încheiate la 
31.12.2016, entitatea neluând până la data auditului măsuri de remediere. 

În timpul misiunii, pentru recuperarea debitului în cuantum de 20 de mii lei, datorat ministerului de către 
Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar, precum și a accesoriilor aferente 
acestui debit (dobânzi și penalități de întârziere) s-a formulat acțiune în instanță, ce constituie obiectul dosarului 
civil aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 6, cauza fiind în procedură preliminară. 

 

Recomandări Recomandările formulate cu privire la deficiențele identificate au inclus următoarele: 
 clarificarea situației Bazei „Cutezătorii” privind transmiterea bunurilor din domeniul public al statului, din admi-

nistrarea MEN, în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”; 
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 recuperarea facilităților neutilizate puse la dispoziția Ministerului Educației Naționale gratuit de către 
Fundația „Dinu Pescariu”, precum și întocmirea unui program agreat de către ambele părți, în care să se 
specifice toate elementele de accesare a facilităților, cât și execuția acestui program; 

 efectuarea și valorificarea inventarierii generale în conformitate cu prevederile legale; măsurile necesare 
pentru analiza periodică în analitic a soldurilor aferente clienților în vederea identificării creanțelor incerte și 
înregistrarea corectă a acestora în „Conturi de clienți incerți sau în litigiu”, precum și elaborarea, aprobarea 
și implementarea unei proceduri operaționale privind urmărirea și recuperarea debitelor în termenul legal 
de prescripție, inclusiv a celor provenite din proiecte cu finanțare din fonduri europene; 

 actualizarea ordinului de ministru privind aprobarea termenelor de plată și a modalităților de raportare a 
cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenții și cursanții străini insti-
tuțiilor de învățământ superior de stat, în vederea îmbunătățirii modalităților de gestionare și de raportare a 
acestor sume, astfel încât să se poată asigura respectarea principiului independenței exercițiului.

 

La entitățile 
subordonate 

 

În anul 2018, camerele de conturi au efectuat misiuni de audit financiar la trei ordonatori terțiari de credite 
din subordinea MEN, respectiv: Universitatea din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila” din București și Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș. 

 

Constatări Au fost consemnate cazuri de nerespectare a reglementărilor legale, constatându-se o serie de abateri și 
nereguli precum: 
 abateri financiar-contabile cu impact asupra realității și acurateței situațiilor financiare, în sumă de 48.525

mii lei, din care remediate în timpul auditului 47.947 de mii lei; 
 venituri proprii nerealizate provenind din chirii, utilități, taxe de studii etc., în sumă de 919 mii lei, din care 

penalități de 73 de mii lei, în timpul auditului încasându-se suma de 97 de mii lei; 
 drepturi salariale neridicate, furnizori neachitați, burse neridicate etc., în sumă de 269 de mii lei, pentru care 

s-a prescris dreptul la acțiunea în revendicare a beneficiarilor. În timpul misiunii, suma a fost integral virată
la bugetul de stat; 

 plata nejustificată a sumei de 17 mii lei pentru cantități de lucrări de investiții decontate, dar neexecutate în 
anul 2017, pentru care s-au calculat dobânzi și penalități de întârziere în sumă de 862 lei. În timpul auditului 
s-a recuperat debitul de 17 mii lei; 

 studii de fezabilitate și cheltuieli de expertiză, proiectare, consolidare, achiziționate în perioada 2009-2016, 
în sumă de 1.007 mii lei, rămase în soldul contului „Active fixe corporale în curs de execuție”, și care, până
la data auditului, nu s-au concretizat în execuția unor lucrări la obiectivele de investiții programate. 
Dintre neregulile constatate în cadrul misiunilor de audit financiar efectuate la cele trei universități, 

semnificative sunt următoarele: 
În ceea ce privește exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare s-au constatat următoarele: 

 nu au fost înregistrate în evidența contabilă/patrimonială la data de 31.12.2017: 
˗ provizioane în sumă de 15.395 mii lei, reprezentând drepturile salariale câștigate în instanță de 

salariații instituției în baza unor sentințe definitive, precum și obligații de plată conform prevederilor 
Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul 
de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 (Universitatea București, UMF „Carol Davila”);

˗ active fixe corporale de natura terenurilor, aparținând Universității de Medicină și Farmacie Târgu
Mureș, în sumă de 2.987 de mii lei (UMF Târgu Mureș); 

˗ restituirile de garanții de gestiune, în sumă de 5.909 mii lei (Universitatea București); 
 nu au fost raportate, în contul de execuție, angajamente legale de plată în sumă de 3.310 mii lei (Univer-

sitatea București); 
 au fost menținute nejustificat și raportate eronat la 31.12.2017: 

˗ obligații de plată în sumă de 255 de mii lei, reprezentând burse neridicate, drepturi salariale neridicate, 
furnizori neachitați și garanții de participare la licitație constituite în perioada 2005-2013, pentru care s-a
prescris dreptul la acțiunea în revendicare a beneficiarilor și nevirarea acestora la bugetul de stat ca 
venituri din prescripție (Universitatea București, UMF Târgu Mureș); 

˗ o creanță datorată de o societate comercială, în condițiile în care creanța nu mai poate fi încasată din 
cauza închiderii procedurii falimentului și dispunerii radierii debitorului din evidențele ORC Mureș, 
potrivit soluției definitive și irevocabile emise de Tribunalul Specializat Mureș la data de 24.06.2015 
(UMF Târgu Mureș); 
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 nu au fost stabilite, înregistrate și raportate debite în suma de 577 de mii lei, reprezentând tarifele de cazare 
în căminele universității, datorate de studenți conform contractelor încheiate (UMF „Carol Davila”); 

 au fost efectuate cheltuieli de natura celor de capital, în sumă de 38 mii lei, din creditele bugetare aprobate 
la titlul „Bunuri și servicii” și înregistrate eronat pe conturile de „Cheltuieli”, în loc de conturile de „Active fixe 
corporale” (UMF „Carol Davila”); 

 nu au fost evaluate și înregistrate în contabilitate rezultatele cercetării aferente proiectelor de cercetare 
realizate și finalizate în anul 2017 (UMF „Carol Davila”); 

 au fost înregistrate eronat în evidența contabilă contribuția proprie a universității la realizarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și unele cheltuieli neeligibile aferente acestora, în 
sumă de 240 de mii lei (UMF Târgu Mureș). 
Referitor la modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare au fost identificate 

cazuri în care venituri proprii sau creanțe nu au fost înregistrate în evidența contabilă și, implicit, nu au fost 
urmărite și încasate. Dintre acestea exemplificăm: 
 nu au fost înregistrate în evidența contabilă și nu au fost urmărite în vederea încasării creanțe restante 

reprezentând venituri din taxe de studii datorate în perioada 2015-2017 de către studenți și masteranzi 
exmatriculați, în sumă de 697 de mii lei, din care: 299 de mii lei – taxe de studii și 398 de mii lei – penalități 
de întârziere aferente (UMF Târgu Mureș); 

 nu au fost stabilite, evidențiate în contabilitate și urmărite în vederea încasării venituri proprii, reprezentând 
venituri din închirieri, inclusiv penalitățile de întârziere aferente, datorate de două societăți comerciale, 
dintre care una fiind în insolvență (UMF Târgu Mureș); 

 nu au fost urmărite și încasate, în termenul legal de prescripție, creanțe datorate de o societate comercială,
reprezentând chirii, utilități, mese servite și penalități de întârziere aferente, cheltuieli de judecată, pentru 
care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris (UMF Târgu Mureș). 
În ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare au fost constatate situații în care: 

 nu a fost justificat până la finele anului 2017 un avans acordat de Universitatea București din venituri proprii, 
pentru întocmirea documentației corespunzătoare unui proiect de investiții care urma a fi propus spre 
finanțare prin programul operațional regional, motiv pentru care au fost calculate și penalități de întârziere;

 au fost plătite nejustificat lucrări de investiții neexecutate în anul 2017 în sumă de 17 mii lei, pentru care s-au 
calculat dobânzi și penalități de întârziere în sumă de 862 lei (Universitatea București); 

 nu au fost reevaluate, cel puțin o data la trei ani, active fixe corporale de natura clădirilor și terenurilor 
aparținând domeniului privat al statului și aflate în patrimoniul Universității București și UMF Târgu Mureș, 
valoarea rezultată fiind de 20.058 de mii lei; 

 au fost achiziționate, în perioada 2009-2016, studii de fezabilitate, de expertiză, proiectare, consolidare, în 
sumă de 1.007 mii lei, rămase în soldul contului „Active fixe corporale în curs de execuție”, și care, până la 
data auditului, nu s-au concretizat în execuția unor lucrări la obiectivele de investiții programate, ele fiind 
abandonate (Universitatea București); 

 a fost suportată pe propria cheltuială contravaloarea utilităților aferente utilizării de către chiriași a bazinului 
de înot al Universității, fără a fi înregistrate ca debite și făra a fi urmărită recuperarea lor de la aceștia (UMF
„Carol Davila”); 

 nu a fost calculată, înregistrată, achitată și raportată suma de 14 mii lei, reprezentând contribuția de asigurări 
sociale datorată de angajator pentru drepturile salariale plătite conform unei sentințe civile, prin utilizarea unui 
cote mai mici prevăzute de legislație la data plății (15,8%), în loc de cota prevăzută de legislația în vigoare în 
perioada la care se referă sumele datorate (20,8%), pentru care s-au calculat dobânzi și penalități în sumă de 
232 lei (UMF „Carol Davila”). 

 
 
 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
 

Prezentare Ministerul Sănătății (MS) este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului și reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenței de sănătate publică. 
Ministerul Sănătății elaborează politici, strategii și programe de acțiune în domeniul sănătății populației, în 
acord cu programul de guvernare, coordonează și controlează implementarea politicilor, strategiilor și 



107 

programelor din domeniul sănătății populației, la nivel național, regional și local; evaluează și monitorizează 
starea de sănătate a populației, ia măsuri pentru îmbunătățirea acesteia și informează Guvernul referitor la 
indicatorii de sănătate, tendințele de evoluție și despre măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestora, regle-
mentând modul de organizare și funcționare a sistemului de sănătate.  

În anul 2017, ministerul a fost organizat și a funcționat, în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor HG nr. 144/2010 privind organizarea și funcțio-
narea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului de organizare și 
funcționare, aprobat de ministrul Sănătății prin Ordinul nr. 1500/2016, respectiv Ordinul nr. 636/2017. 

În anul 2018 au fost desfășurate acțiuni de audit la Ministerul Sănătății, la un număr de patru direcții de 
sănătate publică, cinci servicii de ambulanță și 11 unități sanitare aflate sub coordonarea/în subordinea 
Ministerului Sănătății (șase spitale, Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, 
Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu”, Institutul Național 
pentru Medicină Complementară și Alternativă „Prof. Dr. Florin Brătilă”, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”
Cluj, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj). 
 

Opinia                   
de audit 

La nivelul Ministerului Sănătății a fost emisă opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a unor 
aspecte asupra situațiilor financiare întocmite și raportate la data de 31.12.2017, întemeiată pe faptul că 
valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate au avut influență asupra situațiilor 
financiare întocmite, precum și pe natura și contextul acestora. 

 

Constatări În timpul misiunii de audit au fost efectuate corecții ale unor erori de înregistrare și evidențiere în 
contabilitate a unor operațiuni și au fost inițiate demersuri pentru recuperarea unor creanțe, dar și pentru 
înregistrarea în patrimoniu și în evidența financiar-contabilă a bunurilor primite cu titlu gratuit, concomitent cu 
reevaluarea echipamentelor (medicale sau IT) la valoarea justă. 

Astfel, la nivelul ministerului au fost dispuse măsuri pentru înregistrarea în evidența contabilă a dividendelor,
încasarea acestora în calitate de acționar unic, în suma de 1.240 mii lei, precum și pentru virarea la bugetul de stat.

La nivelul entităților subordonate au fost dispuse măsuri pentru identificarea și recuperarea creanțelor de 
încasat, au fost determinate diferențele valorice aferente bunurilor primite cu titlu gratuit, au fost dispuse măsuri 
pentru inventarierea și stabilirea situației reale a stocului de reactivi, medicamente și oxigen medical. Au fost 
efectuate corecții contabile prin corectarea soldului contului „Debitori” și „Furnizori” a sumelor menținute eronat în 
sold, au fost virate la bugetul de stat datorii față de furnizori, pentru care dreptul la acțiune s-a prescris.  

De asemenea, au fost inițiate demersuri în vederea rezilierii contractelor de prestări servicii externalizate. Au 
fost dispuse măsuri pentru înregistrarea în evidența financiar-contabilă a unor datorii aparținând unor unități 
medicale, inclusiv a cheltuielilor de executare silită aferente și, în unele cazuri, au fost transmise solicitări pentru 
evaluarea condițiilor de muncă pentru locurile cu risc profesional. 

Au fost dispuse măsuri în vederea înregistrării în patrimoniu și în evidența financiar-contabilă a bunurilor 
primite cu titlu gratuit, concomitent cu reevaluarea echipamentelor (medicale sau IT) la valoarea justă. S-a 
procedat la înregistrarea în evidența contabilă a sumelor provenite din concediile medicale și care urmează a 
fi recuperate din FNUASS. Totodată, au mai fost dispuse măsuri pentru stabilirea valorii corecte a programului 
informatic conform modulelor adăugate, de înregistrare în evidența contabilă a sumelor datorate reprezentând 
vărsăminte pentru persoanele cu handicap neîncadrate.  

La nivelul Ministerului Sănătății s-au constatat anumite deficiențe privind organizarea evidenței stocurilor de 
medicamente (vaccinuri), achiziționate de Ministerul Sănătății și transferate direcțiilor de sănătate publică pentru 
implementarea Programului național de vaccinare. În acest sens, Ministerul Sănătății a înregistrat în evidența 
contabilă consumul de vaccinuri la momentul repartizării acestora către unitățile sanitare, prin direcțiile de 
sănătate publică, și nu la momentul justificării de către unitățile sanitare/medicii de familie a consumului efectiv 
de vaccinuri, pe baza deconturilor justificative lunare.  

S-a evidențiat faptul că s-au realizat înregistrări duble ale cheltuielilor cu medicamente (vaccinuri), fiind 
înregistrate atât de minister, cât și de unitățile sanitare subordonate, realizându-se astfel o raportare eronată a 
acestor cheltuieli prin situațiile financiare centralizate. 

Referitor la calitatea gestiunii economico-financiare s-a constatat că Ministerul Sănătății nu a acționat în 
vederea constituirii rezervei de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectanți, insecticide, dispozitive medicale, 
tehnologii/dispozitive asistive și alte materiale, aflându-se în imposibilitatea asigurării intervențiilor medicale în 
situațiile în care s-ar realiza un cumul de cazuri și situații de urgență colectivă, cu impact asupra sănătății publice.

De asemenea, s-a evidențiat raportarea de către Ministerul Sănătății, prin situațiile financiare centralizate,
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a unor datorii în sumă de 203 mii lei, reprezentând garanții de participare la licitații, garanții de bună execuție, 
sume încasate în plus ce provin din dosare vătămări și rămase în sold, pentru care dreptul de a cere restituirea 
s-a prescris. Ministerul Sănătății nu a analizat componența soldurilor conturilor de datorii raportate în situațiile 
financiare centralizate în sensul monitorizării celor provenite de la unitățile sanitare subordonate și 
întreprinderea demersurilor în vederea clarificării acestora. 

Au fost identificate situații în care punerea în funcțiune a aparaturii și echipamentelor medicale de către 
unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății, finanțate prin transferuri din bugetul acestuia, s-a realizat 
ulterior plății acestor servicii. Prin urmare, ministerul nu a monitorizat, prin structurile de specialitate, modul de 
execuție a cheltuielilor de natura investițiilor alocate prin transfer entităților subordonate. 

Ministerul nu a întreprins toate demersurile legale pentru asigurarea cadrului legal corespunzător de 
raportare către CNAS a întregului consum de medicamente incluse în Programul național de vaccinare, finanțat 
din bugetul Ministerului Sănătății, pentru care deținătorii autorizației de punere pe piață (DAPP) sau repre-
zentanții legali ai acestora aveau obligația plății contribuției CLAWBACK. 

La nivelul unor unități sanitare din subordinea Ministerului Sănătății, în ceea ce privește organizarea și con-
ducerea contabilității în conformitate cu prevederile legale au fost relevate anumite deficiențe privind: 
 organizarea evidenței angajamentelor bugetare și legale și absența generării conturilor contabile aferente 

în programul informatic (DSP Caraș-Severin);  
 stabilirea, evidențierea creanțelor în contul „Debitori” sau înregistrarea eronată în evidența contabilă a sumelor 

pentru a căror recuperare entitatea s-a constituit parte civilă în proces. Totodată, nu s-a procedat la urmărirea și 
încasarea contravalorii serviciilor medicale de urgență aferente victimelor accidentelor rutiere și agresiunilor 
fizice, în sumă de 3.266 mii lei (Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București, 
Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, SAJ Constanța, Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București);

 respectarea principiilor și regulilor contabile admise, organizarea evidenței contabile conform normelor 
metodologice conducând la neînregistrarea în evidența contabilă a unor mijloace fixe primite cu titlu gratuit,
prin sponsorizare și comodat, în sumă de 595 mii lei (Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul 
Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București, Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul 
Ioan” București); 

 raportarea și menținerea nejustificată în soldul contului „Rezerve din reevaluare” a unor sume reprezentând 
diferențe din reevaluare aferente unor bunuri de natura stocurilor și unor active fixe amortizate integral, în 
sumă de 9.538 mii lei (Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale București); 

 respectarea prevederilor legale privind organizarea și evidența conturilor în afara bilanțului, a creditelor bugetare 
aprobate, a angajamentelor bugetare și legale, precum și înregistrarea în evidența contabilă a unor bunuri în 
sumă de 135 mii lei, primite în comodat de la persoane juridice (Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”); 

 darea în folosință gratuită a unui spațiu din domeniul public al statului fără a deține documente legale emise 
în acest sens (Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale București);  

 deținerea de active fixe corporale, necorporale și în curs de execuție fără a fi înregistrate în evidența 
contabilă a unității medicale, în sumă de 336 mii lei (Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București, 
Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale București). 
Referitor la înregistrarea veniturilor și cheltuielilor pe structura clasificației bugetare s-a constatat că nu toate 

unitățile sanitare aplică regulile contabile privind înregistrarea pe cheltuieli a materialelor sanitare, medicamentelor 
și reactivilor. Astfel că a fost identificată suma de 1.155 mii lei ca fiind înregistrată în evidența contabilă la 
momentul preluării pe secții și laboratoare de la magazie și nu pe măsura consumului efectiv (Spitalul Clinic de 
Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”). Au 
fost relevate situații de majorare a cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe nefuncționale, în sumă de 99 mii lei
(Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București). Nu s-a procedat la evidențierea 
în conturi speciale a garanțiilor de bună execuție în sumă de 35 mii lei (Centrul Național de Recuperare 
Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu”, Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel). 

În ceea ce privește organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului s-a constatat că nu întotdeauna s-au
realizat conform prevederilor legale, astfel fiind constatate următoarele: 
 neînregistrarea în evidența tehnico-operativă și contabilă a unor terenuri și imobile în sumă de 1.136 mii lei 

(SAJ Vaslui); 
 nepunerea în aplicare a prevederilor legale privind transmiterea către Serviciul de Ambulanță București-

Ilfov a unui imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Oficiului Central de Stocare pentru 
Situații Speciale București; 
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 înregistrarea în evidența contabilă a unor sume fără a fi realizate demersuri privind depunerea la casa de 
asigurări de sănătate a cererilor, în vederea restituirii din FNUASS a sumelor reprezentând indemnizații 
pentru concediile medicale ale salariaților instituției, în sumă de 133 mii lei (Spitalul Clinic de Urgență de 
Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București); 

 neactualizarea valorii contabile a unui program informatic cu toate că s-a realizat o dezvoltare a acestuia
de către furnizorul de servicii, în perioada 2011-2017, prin implementarea și punerea în funcțiune în mod 
succesiv de module noi, precum și neînregistrarea la valoarea justă a licenței pentru acest program 
informatic (Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București); 

 efectuarea de investiții în sumă de 1.913 mii lei în aparatură medicală, fără existența unei liste de investiții 
aprobate, în condițiile în care plata s-a efectuat de la alte subdiviziuni ale clasificației bugetare (Spitalul 
Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”); 

 deținerea de active fixe necorporale în curs de execuție de natura proiectelor de cercetare-dezvoltare în 
sumă de 179 mii lei, finanțate din fonduri publice, fără a fi înregistrate în patrimoniul entității (Spitalul Clinic 
de Urgență „Bagdasar-Arseni”). 
Referitor la reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiar-contabile în bilanțurile contabile și conturile 

anuale de execuție bugetară s-au constatat unele abateri, dintre care enumerăm: 
 nu s-au analizat și urmărit creanțele reflectate în soldurile debitoare ale conturilor „Debitori” și „Furnizori”,

pentru care există riscul ca dreptul la acțiune pentru recuperarea acestora să fie prescris (Spitalul Clinic de 
Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București); 

 neînregistrarea în evidența contabilă a unor datorii în sumă de 608 mii lei, precum și tergiversarea punerii 
în executare a unei hotărâri judecătorești definitive, conducând la realizarea de cheltuieli suplimentare, de 
executare, în sarcina spitalului (Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București); 

 efectuarea de cheltuieli de capital din creditele bugetare aprobate la Titlul II „Bunuri și servicii”, prin 
înregistrarea contravalorii lucrărilor de modernizare în sumă de 195 mii lei direct pe cheltuieli, deși 
evidențierea acestora ar fi trebuit să se realizeze în contul de „Active fixe”, prin utilizarea contului contabil
„Construcții” (Centrul Național de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu”). 
Referitor la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern 

managerial s-a constatat că nu au fost respectate în totalitate prevederile legale privind activitatea de control 
financiar preventiv propriu (Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București, 
Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel). De 
asemenea, nu au fost implementate recomandările organelor cu atribuții de control și nu s-a acționat pentru 
urmărirea impactului asupra activității entității. Au fost situații în care nu a fost asigurat cadrul organizatoric și 
funcțional pentru desfășurarea activității de audit intern la nivelul spitalului (Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul 
Ioan” București). 

Au fost identificate cazuri de nerespectare a cerințelor generale și specifice de control intern managerial 
prin neimplementarea procedurii operaționale privind realizarea veniturilor spitalului din încasarea coplății de 
la pacienți (Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, 
Reparatorie și Arsuri București). 

De asemenea, nu în toate cazurile, unitățile sanitare au actualizat Regulamentul de organizare și funcționare, 
în acord cu modificările legislative incidente, nu au fost elaborate proceduri operaționale formalizate pentru 
activitățile economice desfășurate. Nu au fost evaluate riscurile identificate în vederea stabilirii formelor de 
control intern corespunzătoare cu privire la evidența contabilă, administrarea patrimoniului public și privat al 
entității, la achizițiile publice, fapt confirmat de legătura de cauzalitate între rezultatele acestei evaluări și
deficiențele constatate de către auditorii publici externi pe parcursul auditului (Spitalul de Psihiatrie și pentru 
Măsuri de Siguranță Jebel). 

Cu privire la modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat,
în cuantumul și la termenele prevăzute de lege s-a constatat că nu au fost calculate, înregistrate și urmărite, 
spre a fi încasate, penalități de întârziere pentru neplata la termen, conform clauzelor contractuale încheiate 
cu terții pentru prestarea de servicii de asistență medicală de urgență la manifestări sportive și transfer 
interclinic al pacientului critic la alte unități sanitare, în care serviciul de ambulanță a avut calitatea de prestator 
(SAJ Vaslui, SAJ Constanța). 

Nu au fost realizate și încasate unele venituri în suma de 46 mii lei, reprezentând servicii medicale prestate, 
precum și venituri provenite din coplata pacienților internați (Registrul Național al Donatorilor Voluntari de 
Celule Stem Hematopoietice, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”).  
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Referitor la efectuarea inventarierii, evaluării și reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul 
prevăzut de lege s-a desprins faptul că acestea s-au desfășurat fără a respecta în totalitate prevederile legale 
(SAJ Vaslui, Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, Spitalul Clinic de 
Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București, 
Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București). 
Au mai fost identificate deficiențe privind înregistrarea pe cheltuieli a materialelor sanitare eliberate din magazia 
entității către ambulanțe, deși, în realitate, materialele sanitare respective completează stocul de medicamente 
din trusele existente pe ambulanțe (SAJ Covasna). De asemenea, nu s-au reținut garanții materiale de la 
persoana care are calitatea de gestionar (SAJ Constanța). 

Cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare în concordanță cu pre-
vederile legii bugetare și cu destinația stabilită s-a constatat că nu s-au urmărit spre a fi încasate unele creanțe 
bugetare pentru care dreptul de a cere restituirea sumelor s-a prescris și care provin din plata indemnizațiilor 
pentru concediile medicale ale salariaților instituției, suportate integral din credite primite de la bugetul de stat 
(Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice).  

Au fost identificate plăți în afara cadrului legal, în sumă de 1.359 mii lei, reprezentând indemnizații aferente 
concediului de odihnă, acordate personalului care desfășoară activități cumulativ la mai mulți angajatori din 
sectorul public (Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București, Spitalul Clinic 
de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București).  

Au fost efectuate plăți în sumă de 216 mii lei, reprezentând contravaloarea serviciilor externalizate de 
evidență contabilă și curățenie exterioară, deși la nivelul entității exista personal angajat care să exercite 
atribuțiile prevăzute în contractele încheiate (Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem 
Hematopoietice, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”). Totodată, au fost identificate situații privind 
efectuarea de cheltuieli în sumă de 489 mii lei, reprezentând sporuri cumulate pentru anumite categorii de 
personal care își desfășoară activitatea în condiții deosebite, precum și acordarea unor sporuri de calculator 
salariaților fără a deține buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă (Spitalul Clinic de 
Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București, Registrul Național al Donatorilor Voluntari de 
Celule Stem Hematopoietice, SAJ: Constanța, Ialomița, Vaslui).  

De asemenea, au fost situații în care nu s-a procedat la virarea impozitului și a contribuțiilor către bugetul 
de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, fiind reținute la sursă, aferente drepturilor salariale acordate în 
perioada 2016-2017 (Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București). Au fost 
constatate plăți pentru unele lucrări privind reparațiile curente, lucrări de investiții supradimensionate la clădiri, 
neconforme cu condițiile stabilite la contractare (SAJ Vaslui, Centrul Național de Recuperare Neuropsiho-
motorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu”). 

Referitor la obligațiile și creanțele statului și ale unităților administrativ-teritoriale au fost identificate cazuri 
de nerespectare a prevederilor legale privind calcularea, evidențierea și virarea la bugetul de stat a sumei de 
44 mii lei, datorate de instituțiile publice pentru neangajarea de persoane cu handicap (SAJ Vaslui, Spitalul 
Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București), precum și cazuri de nevirare la bugetul 
de stat a unor sume reprezentând datorii față de furnizori, respectiv garanții de participare la licitații, pentru 
care dreptul titularilor de a cere restituirea sumelor s-a prescris (Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, 
Reparatorie și Arsuri București, Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București).  

În domeniul achizițiilor publice au fost identificate deficiențe cu privire la respectarea prevederilor legale în 
ceea ce privește alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, respectiv achiziția de 
servicii privind întreținerea și repararea mijloacelor de transport, în valoare de 152 mii lei (SAJ Constanța).  

În unele cazuri s-a procedat la achiziționarea de servicii de management pentru cereri de căutare donatori 
compatibili pentru pacienți străini și servicii de consultanță în management pentru livrarea de celule stem hema-
topoietice pentru pacienți străini, în condițiile în care serviciile au fost cuprinse ca atribuții și în fișele de post 
ale personalului din cadrul entității (Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice). 
Au existat cazuri în care acceptarea la plată a unor situații de lucrări pentru investiții s-a realizat prin includerea 
în deviz a unor articole de lucrări neexecutate, lucrări cuprinse în situațiile de lucrări pentru construcția de bază, 
care a stat la baza ofertei declarate câștigătoare (Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix). S-au
raportat situații de stabilire eronată a procedurii de achiziției publică, precum și divizarea contractelor pentru 
achiziții de produse/lucrări în contracte cu valori mai mici, atribuite direct, deși valoarea totală depășea pragurile 
valorice prevăzute în Legea privind achizițiile publice (Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, 
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București). 
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De asemenea, s-a constatat nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește ocuparea temporară a 
funcțiilor de conducere de către un mare număr de persoane din cadrul entității, fără ca posturile acestora să 
fie ocupate prin concurs (Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București). 

 

Recomandări La nivelul Ministerului Sănătății: 
 înregistrarea corectă în patrimoniul entității a cantității de medicamente (vaccinuri) și materiale sanitare, 

achiziționate de Ministerul Sănătății și transmise cu titlu gratuit unităților sanitare din subordine, astfel încât 
înregistrarea în evidența contabilă a consumului efectiv de medicamente (vaccinuri) și materiale sanitare 
să se realizeze la momentul justificării de către unitățile sanitare/medicii de familie;  

 elaborarea, aprobarea și implementarea, la nivelul Ministerului Sănătății și al entităților din subordine, a unor 
proceduri operaționale cu privire la modul de înregistrare în contabilitate a consumului de medicamente și 
materiale sanitare achiziționate centralizat de către minister în cadrul programelor naționale de sănătate publică;

 constituirea Rezervei Ministerului Sănătății, potrivit prevederilor legale, concomitent cu elaborarea unei 
proceduri operaționale de control intern cu privire la Rezerva Ministerului Sănătății; 

 analizarea și urmărirea la nivelul ordonatorului principal de credite a datoriilor raportate de entitățile din 
subordine, astfel încât situațiile financiare să reflecte situația reală. De asemenea, unitățile sanitare 
subordonate, odată cu transmiterea situațiilor financiare trimestriale/anuale, să prezinte ministerului 
documente justificative privind legalitatea menținerii în sold a datoriilor cu o vechime mai mare de trei ani 
concomitent cu monitorizarea de către Ministerul Sănătății a activității entităților din subordine, astfel încât 
să se evite situațiile de nevirare a datoriilor prescrise la bugetul de stat; 

 întreprinderea tuturor demersurilor necesare în vederea modificării/completării legislației cu privire la 
raportarea consumului de medicamente utilizate pentru implementarea programelor naționale de sănătate 
publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății;  

 monitorizarea raportării de către CNAS a consumului de medicamente (vaccinuri) în vederea identificării 
deținătorilor de autorizații de punere pe piață cărora le aparține valoarea consumului de medicamente, în 
vederea stabilirii, declarării și plății contribuției reale de către aceștia, astfel încât veniturile la bugetul 
FNUASS să nu fie diminuate. Concomitent se impune elaborarea unei proceduri operaționale privind 
modul de raportare și de validare a consumului centralizat de medicamente în vederea evitării cazurilor 
de neraportare a întregului consum de medicamente finanțat din bugetul MS. 

La nivelul unităților sanitare din subordinea Ministerului Sănătății s-au formulat recomandări pentru înlătu-
rarea deficiențelor constatate și evitarea repetării acestora. Acestea se referă, în principal, la: 
 organizarea corespunzătoare a evidenței creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare și legale 

concomitent cu respectarea prevederilor legale privind organizarea și evidența conturilor în afara bilanțului;
 dispunerea măsurilor pentru recuperarea tuturor creanțelor, urmărirea și încasarea contravalorii serviciilor 

medicale de urgență aferente victimelor accidentelor rutiere și agresiunilor fizice; 
 respectarea principiilor și regulilor contabile admise, precum și la înregistrarea în evidența contabilă a mijloacelor 

fixe, a medicamentelor și materialelor sanitare/dezinfectanți primite cu titlu gratuit (sponsorizare și comodat); 
 înregistrarea în evidența contabilă a materialelor sanitare, medicamentelor și reactivilor pe măsura 

consumului efectiv al acestora și nu în momentul preluării pe secții și laboratoare de la magazine; 
 înregistrarea în evidența tehnico-operativă și contabilă a unor terenuri și imobile, punerea în funcțiune a 

mijloacelor fixe și calcularea amortizării începând cu luna următoare punerii în funcțiune; 
 analiza soldului contului „Rezerve din reevaluare” cu ocazia încheierii situațiilor financiare, astfel încât 

acesta să exprime valoarea diferențelor din reevaluare aferente activelor fixe existente în instituție, 
neamortizate integral concomitent cu efectuarea corecțiilor în evidența financiar-contabilă; 

 respectarea în totalitate a prevederilor legale privind efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului, 
inclusiv a obiectivelor în curs, pe stadii de execuție; 

 înregistrarea distinctă în evidența contabilă și depunerea la casa de asigurări de sănătate a cererilor în 
vederea încasării sumelor reprezentând indemnizații pentru concediile medicale ale salariaților instituției,
ce depășesc cuantumul lunar datorat; 

 actualizarea valorii contabile a programelor informatice odată cu implementarea și punerea în funcțiune de 
module noi, precum și înregistrarea la valoarea justă a licențelor corespunzătoare programelor informatice;  

 înregistrarea în patrimoniul unităților sanitare a activelor fixe necorporale în curs de execuție de natura 
proiectelor de cercetare-dezvoltare; 

 respectarea prevederilor legale privind cerințele generale și specifice de control intern managerial, 
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implementarea procedurilor operaționale privind realizarea veniturilor și a activității de control financiar 
preventiv propriu, implementarea recomandărilor organelor cu atribuții de control, precum și urmărirea 
impactului acestora asupra activității entității; 

 realizarea și încasarea veniturilor reprezentând servicii medicale prestate, precum și încasarea coplății 
pacienților internați; 

 analizarea și recuperarea sumelor reprezentând cheltuieli pentru servicii externalizate, sporuri cumulate 
pentru anumite categorii de personal care își desfășoară activitatea în condiții deosebite, sporuri de 
calculator, fără a deține buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă; analizarea 
eficienței externalizării serviciilor medicale, în condițiile legii, cu aprobarea ordonatorului principal de 
credite și cu respectarea tuturor obligațiilor legale; 

 organizarea corespunzătoare a achiziționării de servicii de management pentru cereri de căutare donatori 
compatibili pentru pacienți străini și servicii de consultanță în management pentru livrarea de celule stem 
hematopoietice pentru pacienți străini; 

 respectarea prevederilor legale privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din 
administrarea Ministerului Sănătății către unități sanitare din subordinea acestuia;  

 completarea listelor de investiții cu aparatura medicală necesară și aprobarea acestora de către 
ordonatorul principal de credite; 

 înregistrarea în evidența contabilă a creanțelor și datoriilor în vederea urmăririi recuperării/plății acestora;
 înregistrarea în evidența contabilă a medicamentelor și materialelor sanitare/dezinfectanți primite cu titlu 

gratuit prin donație și sponsorizare; 
 urmărirea și analizarea creanțelor pentru care există riscul ca dreptul la acțiune pentru recuperarea 

acestora să fie prescris; 
 întocmirea documentelor legale privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din domeniul public al statului;
 calcularea, înregistrarea, urmărirea şi încasarea penalităţilor de întârziere pentru neplata la termen, 

conform clauzelor contractuale încheiate cu terții privind prestarea de servicii de asistență medicală de 
urgență la manifestări sportive; 

 înregistrarea pe cheltuieli a materialelor sanitare eliberate din magazia entității către ambulanțe, pe măsura 
consumului;  

 recuperarea creanțelor bugetare pentru care dreptul de a cere restituirea sumelor s-a prescris și care 
provin din plata indemnizațiilor pentru concediile medicale ale salariaților instituției, suportate integral din 
credite primite de la bugetul de stat; 

 analizarea și intrarea în legalitate a personalului care desfășoară activități cumulativ la mai mulți angajatori 
din sectorul public care au încasat contravaloarea indemnizațiilor aferente concediilor de odihnă; 

 virarea impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor 
sociale reținute la sursă, aferente drepturilor salariale acordate; 

 plata lucrărilor de investiții potrivit contractului încheiat și devizului aferent acestuia; 
 respectarea prevederilor legale în ceea ce privește ocuparea temporară a funcțiilor de conducere din 

cadrul unităților sanitare; 
 respectarea principiilor legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității utilizării fondurilor 

alocate entității auditate în ceea ce privește modul de atribuire directă și efectuarea de lucrări de reparații;
 respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte alegerea procedurii de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică; 
 întocmirea Programului de achiziții publice conform prevederilor legale;  
 analizarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului pentru a evita suprapunerea acestora cu unele din 

obiectivele stipulate în contractele de servicii încheiate cu terții; 
 determinarea cauzelor și împrejurărilor care au condus la efectuarea de plăți în afara cadrului legal și luarea 

măsurilor legale care se impun, după caz; recuperarea sumelor achitate contrar prevederilor legale, repre-
zentând indemnizații de concediu de odihnă, regularizarea obligațiilor aferente acestor drepturi cu Bugetul 
general consolidat, precum și înregistrarea în evidența financiar-contabilă a operațiunilor specifice; 

 aplicarea legislației incidente în domeniu privind acordarea concediului de odihnă în vederea evitării 
prejudicierii bugetului entității de către persoanele cu atribuții în calcularea, vizarea, aprobarea și înregis-
trarea în evidența financiar-contabilă a sumelor ce reprezintă cheltuieli de personal. 
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MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE 
 
Prezentare Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) este organizat și funcționează ca organ de specialitate 

al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează și 
asigură aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii. MCIN urmărește îndeplinirea măsurilor necesare, 
specifice domeniului culturii, ce decurg din aderarea României la Uniunea Europeană și garantează ducerea 
la îndeplinire a obligațiilor României rezultate din actul aderării, inclusiv prin elaborarea de politici publice și 
strategii de armonizare a legislației specifice domeniilor sale de activitate, conform prevederilor tratatelor 
constitutive ale Uniunii Europene, precum și oricăror altor reglementări comunitare cu caracter obligatoriu în 
domeniile sale de activitate. 

 

Opinia                   
de audit 

În anul 2018, la MCIN s-a desfășurat misiunea de audit financiar, exprimându-se o opinie contrară asupra 
situațiilor financiare întocmite și raportate, determinată de efectele denaturărilor semnalate și de faptul că 
valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate se situează peste pragul de semnificație 
stabilit în etapa de planificare a misiunii de audit financiar.  

 

Constatări Erorile și neregulile identificate pe parcursul misiunii de audit financiar se referă la menținerea nejustificată 
în contul de „Active fixe corporale în curs de execuție” a contravalorii parțiale a unor monumente deja finalizate 
și amplasate în locurile desemnate, la nevalorificarea rezultatelor inventarierii efectuate la sfârșitul anului 2017 
sau la implementarea necorespunzătoare a sistemului de control intern managerial. 

MCIN a menținut, în mod nejustificat, în contul „Active fixe corporale în curs de execuție” suma de 6.607 mii 
lei, reprezentând contravaloarea parțială a unor lucrări de investiții (a unor etape premergătoare executării unui
material definitiv a două lucrări) realizate în colaborare cu Primăria Municipiului București, respectiv monumente 
expuse la locul definitiv. Cele două lucrări sunt Monumentul Luptei Anticomuniste – Lucrarea „Aripi”, a cărei 
executare a fost aprobată prin hotărâre de guvern, finanțată prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor (la acea 
vreme) și Monumentul I.L. Caragiale, proiect organizat și desfășurat de către Administrația Monumentelor și 
Patrimoniului Turistic, instituție publică de cultură subordonată Primăriei Municipiului București (PMB). 

Valorile de înregistrare ale celor două monumente nu reflectă realitatea în contabilitatea niciuneia dintre 
cele două instituții, iar situațiile financiare ale MCIN au fost denaturate prin menținerea nejustificată în evidență 
a contravalorii parțiale a celor două lucrări. În timpul misiunii de audit, MCIN a transmis Ministerului Finanțelor 
Publice o adresă prin care se solicită sprijinul cu privire la identificarea unei soluții, pentru ca sumele aferente 
cheltuielilor efectuate de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru fazele intermediare realizării celor 
două monumente să fie preluate în evidența contabilă a Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Nu au fost constituite și înregistrate în evidențele contabile provizioane reprezentând valoarea unor posibile 
obligații ce pot să apară în cazul litigiilor civile în care MCIN are calitatea de pârât. În timpul misiunii de audit, ca 
urmare a adresei prin care se solicită punerea în executare a uneia dintre cele două sentințe civile, a fost aprobată 
plata sumei de 13 mii lei, reprezentând drepturile salariale și stimulentul de inserție aferent perioadei solicitate. 

Ministerul nu a dispus toate măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control 
intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități. La nivelul Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, sistemul de control intern managerial nu este implementat corespunzător, neputând astfel da o 
asigurare rezonabilă cu privire la atingerea obiectivelor în condiții de eficacitate și eficiență a funcționării și de 
respectare a legilor și regulamentelor. 

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial ale ordonatorilor secundari și terțiari 
de credite direct subordonați a rezultat că 38 de entități au sistemul conform, 50 de entități au sistemul parțial 
conform, iar patru entități au sistemul neconform. 

S-a constatat că nu au fost valorificate rezultatele inventarierii efectuate la sfârșitul anului 2017, respectiv 
a unor măsuri propuse de subcomisiile de inventariere și aprobate de Comisia centrală de inventariere, măsuri 
ce au fost consemnate într-un proces-verbal. 

De asemenea, la nivelul MCIN nu este desemnată o persoană responsabilă pentru gestionarea tuturor 
bunurilor patrimoniale de natura terenurilor și clădirilor, motiv pentru care membrii Comisiei de inventariere nu 
i-au putut lua gestionarului declarația scrisă înainte de începerea operațiunilor de inventariere, iar listele de 
inventariere nu sunt semnate la rubrica „gestionar”. 
 

Recomandări Recomandările formulate se referă, în principal, la: clarificarea situației juridice a celor două monumente 
din punct de vedere al stabilirii apartenenței la patrimoniul uneia dintre cele două instituții, stabilirea valorii 
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fiecărui monument în parte prin însumarea tuturor cheltuielilor aferente realizării acestora și înregistrarea
ulterioară a valorilor obținute în evidența contabilă sau la scoaterea valorilor deja existente în evidența 
contabilă, pe baza unor documente justificative; aprobarea, difuzarea și implementarea procedurilor forma-
lizate pe activități pentru toate activitățile derulate de entitate.

 
 

 
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE 

 
Prezentare Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) este instituție publică cu personalitate 

juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, având rolul de a 
realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi 
al societăţii informaţionale, funcționând în baza HG nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale. 

MCSI are sub coordonare Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) 
și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București). 

MCSI îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar la următoarele unități: Com-
pania Națională „Poșta Română” SA; Societatea Națională de Radiocomunicații SA; Telekom România Com-
munications SA. 

Misiunea de audit financiar s-a efectuat asupra situațiilor financiare ale exercițiului bugetar al anului 2017.

Opinia                   
de audit 

Având în vedere că au fost constatate denaturări semnificative ale situațiilor financiare, iar acestea nu 
prezintă fidel performanța financiară a MCSI la 31.12.2017 și a celorlalte informații referitoare la activitatea 
desfășurată în perioada auditată, s-a exprimat o opinie contrară. 

Constatări Misiunea de audit financiar efectuată în anul 2018 a reliefat o serie de deficiențe identificate în utilizarea 
fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public. 

În perioada 2009-2014, MCSI a realizat din fonduri de la bugetul de stat un proiect ineficient denumit 
„e-România 2”, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 52.058 mii lei. 

În perioada 2009-2011, MCSI a realizat din fonduri de la bugetul de stat, în cuantum de 14.580 mii lei, un 
proiect denumit „SUPERCOMPUTING”, abandonat imediat după efectuarea achiziției, cu consecința preju-
dicierii bugetului de stat.  

În perioada 2008-2010, MCSI a utilizat fonduri de la bugetul de stat în sumă de 232 mii lei pentru achiziționarea 
a două studii. Acestea nu au fost utilizate conform scopului stabilit prin documentele prin care a fost fundamentată 
necesitatea lor, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu sumele suportate pentru achiziționarea lor. 

Din verificările efectuate asupra unui număr de nouă studii și proiecte justificate de MCSI ca fiind utilizate 
pentru fundamentarea Strategiei eRomânia, pentru care MCSI a achitat suma de 8.980 mii lei, s-a constatat 
că cinci dintre acestea nu au fost utilizate pentru scopul susținut în momentul fundamentării achiziției, cu 
consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 6.730 mii lei. 

MCSI a alocat și plătit din fonduri bugetare suma de 4.650 mii lei pentru achiziția de servicii de consultanță a 
15 documentații reprezentând „Servicii de consultanță în vederea pregătirii documentației suport la cereri de 
finanțare prin accesarea fondurilor structurale” pentru proiectele: „e-Guvernare”, „e-Urgențe”, „e-Fraudă”, „e-
România”, „e-Turism”, „e-Cultura”, „e-Justiție”, „e-Asociativ”, „e-Participare”, „e-Sănătate”, „e-Educație”, „e-
Administrație”, „e-Tax”, „Platforma de e-Educație pentru școlile primare din mediul rural” și „Portalul pentru 
asigurarea dezvoltării de proiecte în administrația publică”. S-a constatat că MCSI nu a realizat obiectivul pentru 
care a achiziționat documentațiile prezentate mai sus, respectiv nu a derulat și implementat proiecte prin 
accesarea sumei de 213.879 mii lei din fondurile structurale nerambursabile, cu consecința prejudicierii bugetului 
de stat cu suma de 4.650 mii lei, aferentă achizițiilor realizate. 

La data de 31.12.2017 era înregistrat în evidența contabilă a entității debitul datorat de CASMB în sumă de 
381 mii lei, reprezentând indemnizații plătite de către MCSI angajaților care au beneficiat de certificate de 
concediu medical, dar care, potrivit prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asi-
gurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și se 
recuperează din acest buget, din creditele bugetare prevăzute cu această destinație. 
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În cadrul misiunii de audit s-a constatat că în capitalul social al Companiei Naționale „Poșta Română” SA 
(CNPR), rezultat din reorganizarea Regiei Autonome „Poșta Română”, au fost incluse bunurile proprietate 
publică date în administrare prin HG nr. 451/1996 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei 
Autonome „Poșta Română”, iar unele bunuri proprietate publică au fost intabulate în proprietatea privată a 
CNPR. În sensul celor constatate de Curtea de Conturi sunt și constatările Înaltei Curți de Casație și Justiție 
cu privire la situația similară a imobilului proprietate publică a statului din București, Calea Victoriei nr. 133-
135, primit în administrare de Regia Autonomă „Poșta Română” prin HG nr. 550/1996. 

Inventarierea patrimoniului MCSI pentru anul 2017 s-a finalizat cu întârziere, ulterior întocmirii și prezentării 
situațiilor financiare, în condițiile în care procesul de inventariere trebuia realizat și finalizat anterior întocmirii 
acestora, în vederea atingerii scopului principal al inventarierii patrimoniului entității, respectiv acela de a stabili 
situația reală a tuturor elementelor de activ și de pasiv la finalul exercițiului financiar și de a reflecta aceasta în 
situațiile financiare anuale. 

Recomandări Pentru remedierea abaterilor constatate și preîntâmpinarea producerii pe viitor a altora s-au formulat o serie 
de recomandări referitoare la: 
 stabilirea întinderii prejudiciului produs bugetului de stat prin fundamentarea/implementarea/derularea 

defectuoasă a proiectelor, prin achiziționarea de studii și neutilizarea acestora și dispunerea de măsuri 
pentru recuperarea acestuia, inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere/majorărilor de întârziere, 
după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare; 

 încasarea în termenul legal a sumelor care se cuvin MCSI de la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate, reprezentând indemnizații plătite de către MCSI angajaților care au beneficiat de certificate 
de concediu medical și care, potrivit prevederilor legale, se suportă și se recuperează din bugetul FNUASS; 

 valorificarea rezultatelor inventarierii conform prevederilor legale și reflectarea lor în situațiile financiare. 
Concomitent, conducerea entității va dispune efectuarea unei analize pentru identificarea cauzelor care au
determinat întârzierea finalizării procesului de inventariere și va lua măsurile necesare pentru înlăturarea, 
pe viitor, a acestora. 

 efectuarea unei analize a actelor normative, prin care imobile compuse din construcții și clădiri proprietate 
publică a statului au fost date în administrare Regiilor Autonome „Poșta Română”, Romtelecom, Radioco-
municații, după caz, în vederea identificării statutului juridic al acestora și va dispune măsuri, iar structurile 
de specialitate ale MCSI le vor implementa, pentru reîntregirea proprietății publice a statului.

Reprezentanții entității au formulat obiecțiuni față de constatările din Raportul de audit financiar, au depus contestație față 
de unele măsuri dispuse prin decizie, aceasta fiind respinsă de Comisia de soluționare a contestațiilor și au formulat cerere 
în instanță, care se află în curs de soluționare. 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTERUL ECONOMIEI 
 
Prezentare Ministerul Economiei (ME) s-a înființat prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor 

cu Mediul de Afaceri, în temeiul art. 7 al OUG nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației 
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Misiunea de audit financiar s-a efectuat asupra Contului de execuție a bugetului Ministerului Economiei pe 
anul 2017. 

 

Opinia                   
de audit 

 

În urma verificărillor, a fost exprimată o opinie contrară, având în vedere abaterile de la regularitate și 
legalitate constatate, concluzionând faptul că situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017 nu oferă, sub 
toate aspectele, o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referi-
toare la activitatea desfășurată. 

 

Constatări 
 

Au fost înregistrate în evidența financiar-contabilă cinci autoturisme achiziționate prin „Programul de sti-
mulare a înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019”, în al căror cost de achiziție nu fusese inclusă contrava-
loarea primei de casare aferente mijloacelor de transport casate. Totodată, pentru o serie de mijloace fixe 
achiziționate pe parcursul anului 2017 (calculatoare și autoturisme), calcularea amortizării nu s-a realizat 
conform legii, respectiv începând cu luna următoare punerii în funcțiune acestora, fapt ce a condus la 
neevidențierea amortizării în sumă de 14 mii lei.
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Ministerul Economiei a transmis cu titlu gratuit printr-un contract de comodat, spații pentru birouri, fără 
evidențierea în contabilitate a creanțelor în vederea recuperării cheltuielilor cu utilitățile în sumă de 292 mii lei 
și, implicit, nu a procedat la recuperarea acestora. 

Au fost identificate situații de menținere în evidența contabilă pe o perioadă mai mare de trei luni, a sumei
de 12 mii lei, aflată în curs de clarificare fără aprobarea ordonatorului de credite. 

La nivelul ministerului s-a constatat că nu au fost întreprinse măsurile legale în vederea actualizarii 
Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, bunuri aflate în administrarea Ministerului 
Economiei și a entitaților din subordinea/sub autoritatea sa, fiind constatate: 
- intrări/ieșiri de bunuri aparținând domeniului public al statului, fără inițierea proiectelor de acte normative 

pentru actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;  
- transferuri de bunuri, aprobate prin acte normative, neoperate în sistemul securizat al MFP; 
- modificări efectuate la MFP în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, dar 

neevidențiate în contabilitatea instituției. 
 Prin urmare s-au identificat neconcordanțe dintre datele raportate în bilanțul contabil și cele înregistrate în 

Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în sumă de 905 mii lei. 
Ministerul a dispus efectuarea unor plăți în sumă de 9 mii lei, în absența unui angajament legal încheiat, cu 

toate că se afla în derulare un contract cu același obiect și furnizor. 
Au mai fost identificate situații de efectuare a unor cheltuieli cu combustibilul după încetarea contractului, 

pentru un autoturism primit în comodat. 
În ceea ce privește inventarierea patrimoniului s-a constatat că nu au fost inventariate toate bunurile 

aparținând domeniul public al statului, nu au fost completate toate rubricile din formularul standard „Lista de 
inventariere”, listele de inventariere nu au fost semnate de gestionari, precum și situații în care plusurile și 
minusurile nu au fost consemnate în Procesul-verbal de inventariere. 

Pe parcursul misiunii de audit, entitatea a corectat erorile identificate prin evidenţierea corectă a valorii de 
achiziție a mijloacelor fixe achiziționate, a procedat la reflectarea corectă a amortizării mijloacelor fixe, prin 
calcularea acesteia începând cu luna următoare punerii în funcțiune. Totodată, a dispus evidențierea în con-
tabilitate și luarea măsurilor de recuperare a cheltuielilor administrativ-gospodărești stabilite printr-un contract 
de comodat. Au fost luate măsuri operative pentru actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului în vederea eliminării neconcordanțelor față de evidența contabilă. 

 

Recomandări Ministerul va proceda la extinderea verificărilor asupra bunurilor achiziționate, a amortizarii aferente calculate 
și evidențiate în contabilitate, în vederea identificării și a altor cazuri de mijloace fixe pentru care nu a fost calculată 
și evidențiată în contabilitate, amortizarea aferentă începând cu luna urmatoare punerii în funcțiune/recepției, 
pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri de stabilire a diferențelor de amortizare, precum și de evidențiere 
în contabilitate conform Planului de conturi, precum și corectarea rezultatelor contabile. 

Conducerea ministerului va analiza cheltuielile efectuate în anul 2017 în vederea identificării și a altor cazuri 
de cheltuieli efectuate pentru alte entitați (cu care ministerul are încheiate contracte de utilizare a spațiilor) și 
neevidențiate în contul contabil creanțe/debite. Pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri de evidențiere 
în contabilitate, de recuperare în condițiile legii și de virare a sumelor recuperate la bugetul de stat. 

Ministerul va lua măsuri pentru analizarea și clarificarea în termenul legal a soldului contului „Decontări din 
operații în curs de clarificare”, astfel încât acesta să reflecte o imagine reală a situației patrimoniale raportate
în situațiile financiare. 

Totodată, vor fi dispuse măsuri pentru actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public 
al statului, prin inițierea de acte normative adoptate în acest sens și respectiv, operarea modificărilor aprobate 
prin acte normative, prin sistemul securizat al Ministerului Finanțelor Publice, precum și evidențierea în conta-
bilitate a valorii actualizate. 

Ministerul va lua toate măsurile în vederea efectuării operațiunilor de ordonanțare și plată a cheltuielilor 
numai în baza unor angajamente legale încheiate în condițiile legii. De asemenea, se va urmări ca plățile să 
fie efectuate cu respectarea termenului scadent pentru evitarea situațiilor de achitare de penalități de întârziere.

Totodată, vor fi dispuse măsuri astfel încât organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Ministerului Economiei să se realizeze în conformitate cu preve-
derile legislației în domeniu. 
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MINISTERUL ENERGIEI 
 

Prezentare Ministerul Energiei (ME) s-a înființat în baza art. 3 din OUG nr. 55/2015, prin reorganizarea Ministerului 
Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, care s-a desființat, activitatea și structurile în 
domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri fiind preluate, potrivit art. 2, de Ministerul 
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 

Potrivit HG nr. 980/2015, Ministerul Energiei se organizează și funcționează ca organ de specialitate al
administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, aplicând Strategia și Programul de guvernare în 
domeniile energetic și al resurselor energetice, întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri, 
în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Opinia                    
de audit 

În urma verificărillor a fost exprimată o opinia contrară, având în vedere abaterile de la regularitate și 
legalitate constatate, concluzionând faptul că situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017, din cauza 
efectelor denaturărilor consemnate în raportul de audit, nu au fost întocmite, din toate punctele de vedere 
semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România și nu a oferit o 
imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare a ministerului la data de 31.12.2017 și a celorlalte 
informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.  

Constatări Denaturările consemnate în raportul de audit s-au produs prin efectuarea de plăți sau decontarea unor 
cheltuieli în afara cadrului legal, menținerea unor stocuri de materiale cu mișcare lentă sau fără mișcare, 
existența unor nereguli în procesul de inventariere, precum și prin neurmărirea, prin reprezentanții săi numiți în 
Adunarea Generală a Acționarilor la SN Nuclearelectrica SA, a majorării capitalului social cu valoarea alocațiilor 
bugetare primite în perioada 2006-2009. 

Astfel, ministerul nu a intrat în posesia bunurilor expropriate pentru lucrări de utilitate publică și de interes 
național (teren în suprafață de 120.548 mp), pentru care au fost emise decizii de expropriere, efectuându-se 
plăți pentru acordarea de despăgubiri, în sumă de 187 mii lei. 

Au fost efectuate plăți în sumă de 67.416 mii lei către Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară 
(RATEN), pentru lucrări executate în baza contactului încheiat pentru continuarea finanțării activității de 
cercetare-dezvoltare din Programul anual 2017 privind dezvoltarea suportului tehnic național și cooperarea 
interațională pentru energia nucleară, fără a avea la bază facturi fiscale din care să rezulte pretenția creditorului 
și realitatea serviciului/lucrările executate și fără a înregistra în domeniul proprietății publice rezultatele 
cercetării obținute în anul 2017.  

În evidența contabilă au fost menținute stocuri de materiale cu mișcare lentă sau fără mișcare, cu valoarea 
de 72 mii lei, în timp ce pentru patru autoturisme achiziționate prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
Auto Național 2017-2019” în costul de achiziție nu a fost inclusă contravaloarea primei de casare aferente 
mijloacelor de transport casate prin program. De asemenea, pentru o serie de mijloace fixe achiziționate
(autoturisme) pe parcursul anului 2017, calcularea amortizării nu s-a efectuat conform legii, începând cu luna 
următoare punerii în funcțiune acestora, nefiind evidențiată o amortizare în suma de 13 mii lei. 

Ministerul a decontat cheltuieli de transport pentru participarea salariaților Ministerului Energiei la reuniunile 
formațiunilor Consiliului Uniunii Europene fără a depune în termen documentația aferentă în vederea rambursării 
acestor cheltuieli (44 mii lei) de la Consiliul European, prin intermediul Ministerului Afacerilor Europene. 

Existența acestor erori și nereguli se explică și prin existența unor deficiențe ale sistemului de control 
managerial, întrucât nu au fost elaborate toate procedurile scrise pentru activitățile procedurabile identificate în 
cadrul entității. Astfel, din cele 81 de proceduri identificate au fost elaborate proceduri pentru un număr de 36 
de activități. Nu există un inventar al funcțiilor sensibile nici la nivelul ordonatorului principal de credite, nici la 
nivelul entităților aflate în subordine, iar la nivelul ministerului nu s-a realizat auditarea activităților tuturor 
acțiunilor planificate. Astfel, din cele 10 acțiuni de audit planificate au fost realizate opt acțiuni. 

Au mai fost identificate situații de nerespectare întocmai a prevederilor legale cu privire la organizarea și 
efectuarea inventarierii patrimoniului, fiind identificate unele mijloace fixe și obiecte de inventar fără numere de 
inventar, active care nu au fost date în răspundere gestionară sau în folosință, după caz, salariaților entității, 
liste de inventariere și Registrul inventar necompletate cu toate informațiile cerute de formularele în cauză,
nesolicitarea de la furnizori de confirmări ale soldurilor creditoare ale conturilor de datorii. 

ME, prin reprezentanții săi numiți în Adunarea Generală a Acționarilor la SN Nuclearelectrica SA, nu a 
urmărit majorarea capitalului social cu valoarea alocațiilor bugetare primite în perioada 2006-2009, în sumă de 
194.376 mii lei. 
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De asemenea, prin reprezentanții săi numiți în Adunarea Generală a Acționarilor a Electrocentrale 
Constanța SA, Ministerul Energiei nu a urmărit stabilirea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și 
nefinanciari pentru Consiliul de Administrație, conform OUG nr. 109/2011 și nu a procedat la întocmirea scrisorii 
de așteptări și a Planului de Administrare a Electrocentrale Constanța SA. 

Recomandări În urma misiunii de audit efectuate au fost formulate recomandări pentru: 
 extinderea verificărilor în vederea identificării și a altor despăgubiri acordate, pentru care au fost emise acte 

administrative de expropriere, însă bunurile care au făcut obiectul nu au fost preluate, pentru cazurile 
identificate se va proceda la reântrgirea patrimoniului cu astfel de bunuri, evidențierea lor în contabilitate, 
intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate precum și la includerea lor în Inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;  

 efectuarea de plăți din fonduri publice să se realizeze cu respectarea dispozițiilor legale privind verificarea 
existenţei obligaţiei de plată, prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte pretenţia credi-
torului, precum şi realitatea serviciului efectuat;  

 analiza stocurilor fără mișcare sau cu mișcare lentă concomitent cu dispunerea măsurilor de utilizare/
valorificare a acestora în condițiile legii; 

 extinderea verificarilor asupra mijloacelor fixe achiziționate în anul 2017 în vederea identificării și a altor 
cazuri de mijloace fixe care nu au fost evidențiate în contabilitate, la valoarea de achiziție, pentru cazurile 
identificate se vor dispune măsuri de evidențiere corectă în contabilitate conform Planului de conturi;  

 extinderea verificărilor asupra bunurilor achiziționate în vederea identificării bunurilor recepționate/puse în 
funcțiune, pentru care nu a fost calculată și evidențiată în contabilitate amortizarea aferentă începând cu 
luna următoare punerii în funcțiune/recepției, iar pentru cazurile identificate se vor dispune măsuri de 
înregistrare în contabilitate conform Planului de conturi, de corectare a rezultatelor contabile; 

 organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, 
precum și organizarea și efectuarea activității de control intern, inclusiv desfășurarea activității de audit 
public intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 exercitarea calității de acționar al statului la SN Nuclearelectrica SA, privind majorarea capitalului social cu 
sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor de investiţii. Totodată, va dispune măsuri
pentru efectuarea unui control la SN Nuclearelectrica SA, privind dividendele cuvenite statului proporțional
cu aportul adus de statul român la capitalul social; 

 intrarea în legalitate privind numirea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație și a directorului 
general, la SC Electrocentrale Constanța SA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

 intrarea în legalitate privind „rambursarea cheltuielilor de transport pentru participarea delegaților români la 
reuniunile consiliilor Uniunii Europene și ale Consiliului European”. 
 

 
 
 
 
 

ACADEMIA ROMÂNĂ 
 
Prezentare Academia Română este cel mai înalt for național de consacrare științifică și culturală al țării, care reunește 

personalități consacrate din domeniile științei și culturii, atât din țară, cât și din străinătate. Aceasta este o 
instituție de interes public național de cercetare în domeniile fundamentale ale științei și culturii de calificare 
profesională superioară, cu personalitate juridică de drept public și autonomă, fiind organizată și funcționând 
în baza Legii nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, a Statutului Academiei Române publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 617/2009, respectiv a Regulamentului propriu de organizare și funcționare. 

Conform Statutului Academiei Române, aceasta este organizată în secții de specialitate și are filiale la 
Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, are unități proprii de cercetare aflate în subordine directă sau sub egidă și își 
desfășoară activitatea științifică prin secțiile de specialitate, institute și centre de cercetare, dar și prin 
intermediul unor comitete naționale, comisii de specialitate și colective de lucru cu caracter consultativ care 
sunt formate din membrii ai Academiei Române și alte personalități din domeniul științei și culturii.

Opinia                   
de audit 

În anul 2018, la Academia Română s-a desfășurat misiunea de audit financiar asupra Contului anual de 
execuție a bugetului de stat pentru anul 2017, formulându-se o opinie contrară, întrucât valoarea cumulată a 
abaterilor constatate depășește pragul de semnificație, fapt pentru care situațiile financiare în ansamblul lor nu 
prezintă fidel performanța financiară a entității la 31 decembrie 2017, denaturările constatate fiind semnificative. 



119 

 

Constatări Pe parcursul misiunii entitatea a inițiat/realizat unele acțiuni pentru corectarea unor deficiențe identificate, 
acestea fiind legate de exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare (corectarea soldului contului
„Debitori”, care nu reflecta situația reală, prin menținerea în sold a unei sume fără existența unui titlu executoriu) 
și de calitatea gestiunii economico-financiare, respectiv legalitatea angajării, lichidării, ordonanțării și plății 
cheltuielilor din fonduri publice (recuperarea unei sume reprezentând plăți fără existența unui angajament legal). 

Pe lângă existența unor erori de înregistrare și raportare a unor operațiuni, s-a constatat din nou lipsa de 
acțiune a entității în privința calculării, reținerii și virării contribuțiilor de asigurări sociale de stat datorate pentru 
indemnizațiile achitate membrilor titulari, de onoare și corespondenți ai Academiei. Deși aceste aspecte au fost 
semnalate în urma misiunii de audit financiar derulată în cursul anului 2017, instituția a continuat să nu 
calculeze și să nu vireze la bugetul general consolidat aceste contribuții.  

 Totodată, nu a fost corect raportată în contul de execuție plata contribuției pentru concedii și indemnizații 
datorată de angajator la Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate, reprezentând contribuția 
pentru concedii și indemnizații aferentă anului 2017, fiind denaturate situațiile financiare încheiate pentru 
exercițiul bugetar 2017, prin înscrierea, în Anexa nr. 7 „Contul de execuție – Cheltuieli”, alineatul „Contribuții 
pentru concedii și indemnizații”, pe coloana de „Plăți efectuate”, a unei sume mai mari decât valoarea plăților 
efectuate, în sumă de 49 de mii lei. 

În componența contului „Debitori” s-a constatat existența unei sume de 95 de mii lei, reprezentând debit 
lipsă gestiune. Astfel, în septembrie 2009 s-a constatat lipsa a 1.890 de bonuri valorice de carburant aferente 
perioadei ianuarie 2008-iunie 2009, pentru care Serviciul juridic a formulat plângere penală împotriva angaja-
tului care a avut în atribuție gestionarea bonurilor de carburant pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, însă 
aceasta a fost respinsă ca nefondată, încheierea fiind comunicată Academiei Române în data de 5.09.2016. 
De la momentul comunicării Încheierii, Academia Română nu a mai făcut niciun demers în sensul recuperării 
sumei de 95 de mii lei. 

Nu au fost recuperate plăți considerate neeligibile, în sumă de 2.406 mii lei, aferente proiectului „Științele 
socio-umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetare 
postdoctorală” – POSDRU/89/1.5/S/61104, din cauza lipsei interesului Academiei pentru urmărirea și recuperarea 
debitelor (sumele invalidate de AM POSDRU) de la personalul implicat în implementarea proiectului și de la 
participanți, atât de la lider, cât și de la parteneri. În patrimoniul entității există creanțe în sumă de 1.329 mii lei 
față de bugetul de stat și creanțe în sumă de 486 mii lei față de partenerii privați români și străini, dar și în conturi 
în afara bilanțului, în sumă de 591 mii lei, a căror recuperare nu mai este posibilă din bugetul respectivului proiect 
(FSE), deoarece sumele cheltuite de Academie și de parteneri nu se mai pot solicita prin cereri de rambursare, 
ca atare, nu se mai poate stinge creanța, proiectul respectiv fiind încheiat în anii anteriori. 

În ceea ce privește întocmirea Programului anual al achizițiilor publice în structura legal aprobată s-a 
constatat că au fost înscrise în „Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2017” lucrări și servicii care nu 
au fost achiziționate de instituție, având valoarea de 775 mii lei. 

 

Recomandări Recomandările formulate cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate în timpul misiunii de audit se referă în principal la:  
 calcularea, reținerea și virarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat datorate pentru indemnizațiile 

achitate membrilor titulari, de onoare și corespondenți; 
 continuarea demersurilor legale în vederea recuperării sumei constatate lipsă din gestiune; 
 verificarea, analizarea și stabilirea legalității cheltuielilor declarate neeligibile de către Autoritatea de 

Management POSDRU, în vederea recuperării sumelor reprezentând plăți invalidate/nerambursate; luarea 
unor măsuri în vederea recuperării sumelor alocate de la bugetul de stat și a celor datorate creditorilor, iar 
pentru sumele solicitate prin cereri de rambursare și invalidate de AM POSDRU pentru care au reieșit 
aspecte de nelegalitate, luarea unor măsuri în sensul stabilirii cauzelor exacte și a persoanelor direct 
răspunzătoare, prin a căror inacțiune s-a produs abaterea. 
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI                                     
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR 

 
Prezentare Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este organizată 

și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, fiind autoritate 
de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.  

Domeniul de activitate al ANSVSA constă în totalitatea acțiunilor și activităților sanitar-veterinare și pentru 
siguranța alimentelor inițiate, desfășurate și finalizate în vederea asigurării și garantării sănătății animalelor, 
sănătății publice, protecției animalelor, protecției mediului și siguranței alimentelor. ANSVSA este condusă de 
un președinte cu rang de secretar de stat și de doi vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin 
decizie a prim-ministrului. Președintele autorității este ordonator principal de credite. 

Organizarea și funcționarea ANSVSA este reglementată de OG nr. 42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, și de HG nr. 
1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare.  

La ANSVSA și la 15 direcții sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor s-au desfășurat misiuni de 
audit financiar care au vizat situațiile financiare ale anului 2017.  

 

Opinia                   
de audit 

La nivelul ordonatorului principal de credite s-a exprimat o opinie contrară, având în vedere constatările 
și opiniile exprimate și în misiunile de audit financiar desfășurate la nivelul instituțiilor din subordinea ANSVSA, 
precum și faptul că valoarea totală a abaterilor este semnificativă. Au fost emise decizii prin care au fost dispuse 
măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia, precum și pentru înlăturarea abaterilor 
de la legalitate și regularitate. 

 

Constatări Analizând exactitatea și realitatea datelor înscrise în situațiile financiare la nivelul ANSVSA s-a constatat 
menținerea nejustificată în categoria de „Mijloace fixe” a unor bunuri care nu îndeplinesc condițiile legale pentru 
a fi încadrate în această categorie. S-a constatat că, în anul 2017, entitatea a menținut nejustificat în conturile 
de imobilizări corporale, bunuri complet amortizate constând în „Echipamente tehnologice, aparate de măsură
și control și mijloace de transport”, precum și „Mobilier și alte active corporale”, în sumă de 270 mii lei.  

De asemenea, inventarierea anuală a patrimoniului ANSVSA nu s-a efectuat la termenul prevăzut de lege, 
respectiv nu a fost finalizată în termenul legal de depunere a situațiilor financiare, neatingându-și astfel scopul 
principal pe care îl are, de stabilire a situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capita-
lurilor proprii ale entității, în vederea întocmirii situațiilor financiare aferente anului 2017, care trebuie să ofere 
o imagine fidelă a poziției financiare şi a performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar. 

Nu au fost înregistrate în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară toate terenurile și clădirile din 
domeniul public și privat al statului aflate în administrarea ANSVSA, astfel că nu au fost intabulate nouă terenuri 
în suprafață de 19.025,51 mp, cu o valoare de inventar de 9.636 mii lei și opt clădiri în suprafață construită de 
4.183,5 mp, cu o valoare de inventar de 20.151 mii lei.  

Nu s-a efectuat trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a clădirilor în care își 
desfășoară activitatea șapte puncte de inspecție la frontieră (PIF), conform prevederilor art. 13 din OG nr. 83/2003
privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei (…), care 
stipulau că „Imobilele necesare constituirii și funcționarii PIF vor fi dobândite în proprietatea publică a statului 
în unul dintre modurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic 
al acesteia”, entitatea având obligația să întreprindă toate demersurile legale pentru includerea acestor clădiri 
în domeniul public al statului. 

În cursul anului 2017, ANSVSA nu a efectuat demersurile legale în vederea actualizării valorii de inventar 
a bunurilor cuprinse în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de 
ANSVSA, cu diferențele rezultate din reevaluarea acestora efectuată la finele anului 2017, de 234 mii lei. 

 

Recomandări Recomandările Curții de Conturi vizează: 
 înregistrarea în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar a activelor fixe corporale amortizate 

integral, care au o valoare mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului; 
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 aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea, coordonarea și monitorizarea operațiunilor de inven-
tariere anuală a patrimoniului, astfel încât să se asigure stabilirea situației reale a tuturor elementelor de 
natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și reflectarea acestora în situațiile financiare anuale; 

 înregistrarea imobilelor (terenuri și clădiri) în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară; trecerea 
clădirilor în care își desfășoară activitatea cele șapte puncte de inspecție la frontieră din domeniul privat al 
statului în domeniul public al statului; actualizarea valorii Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, potrivit HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din dome-
niul public al statului. 

Sinteza 
constatărilor 
rezultate în 
urma acțiunilor 
de verificare 
efectuate              
la DSVSA 
județene 

Curtea de Conturi a efectuat misiuni de audit financiar al contului de execuție pentru anul 2017 la Direcțiile 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) din 15 județe. Ca urmare a verificărilor efectuate la 
nivelul celor 15 DSVSA-uri au fost exprimate 4 (patru) opinii fără rezerve (pentru DSVSA: Alba, Bistrița-Năsăud, 
Dâmbovița, Ialomița), 6 (șase) opinii cu rezerve cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, (pentru 
DSVSA: Bihor, Brașov, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Mehedinți, Vâlcea) și un număr de 5 (cinci) opinii con-
trare (pentru DSVSA: Buzău, Cluj, Constanța, Suceava, Teleorman), în cazul cărora s-au constatat abateri de la 
legalitate și regularitate ce au determinat apariția unor erori semnificative în ceea ce privește modul de admi-
nistrare a patrimoniului public și privat al statului, execuția bugetelor și modul de raportare a situațiilor financiare.

 

Constatări 
 

Multe dintre erorile și deficiențele identificate au fost corectate și/sau eliminate pe parcursul misiunilor de 
audit, însă au fost și cazuri în care corectarea erorilor nu s-a realizat până la finele misiunilor de audit, cazuri 
în care s-au formulat recomandări care se impun a fi luate în vederea înlăturării deficiențelor constatate. 

În ceea ce privește exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare s-au identificat următoa-
rele erori și nereguli: 
 nu s-au respectat regulile cu privire la completarea documentelor care atestă timpul efectiv lucrat și 

reglementările legale privind flexibilizarea programului de lucru în cazul angajaților care desfășoară activități 
didactice la Universitatea Transilvania (DSVSA Brașov); 

 situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017 de DSVSA Buzău nu reflectă realitatea, deoarece 
aceasta a menținut în evidența contabilă, în contul „Clienți”, sume cu o vechime de peste trei ani, datorate 
de agenți economici, dar nerecuperate până la data auditului, în condițiile în care entitatea a luat măsurile 
legale de recuperare, însă instanțele judecătorești au dispus radierea din Registrul comerțului ca urmare a 
închiderii procedurii falimentului;  

 întocmirea documentelor justificative privind consumul de combustibil utilizat pentru funcționarea autovehiculelor 
din dotarea entității s-a făcut, în unele cazuri, fără respectarea prevederilor legale (DSVSA Cluj); 

 DSVSA Giurgiu a acordat în baza HG nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgu-
birilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările ulterioare, despăgubiri în sumă de 303 mii lei, 
proprietarilor de animale care au fost sacrificate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile 
ale animalelor, pentru un număr de 100 de vaci depistate cu Leucoza enzootică bovină. 
Evaluarea modului de organizare, implementare și menținere a sistemelor de management și control intern 

a scos în evidență unele deficiențe, dintre care enumerăm: 
 neîntocmirea rapoartelor de audit intern la finalizarea a cinci misiuni de audit intern cuprinse în Planul anual 

de audit (DSVSA Giurgiu); 
 necompletarea Registrului riscurilor (DSVSA Mehedinți); 
 nefinalizarea procedurii de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale salariaților pentru anul 2017, 

nefiind astfel respectate cerințele generale ale Standardului 3 „Competența, performanța” din Ordinul SGG nr. 
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (DSVSA Mehedinți). 
Cu privire la verificarea modului de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor proprii, auditul a 

evidențiat că:  
 nu s-au calculat, facturat și nu s-au încasat penalitățile datorate de operatorii economici care produc 

alimente de origine animală în baza contractelor încheiate cu DSVSA Brașov, pentru nerespectarea 
termenului de plată a tarifului (10 zile de la data facturării conform clauzelor penalizatoare), reprezentând
contravaloarea serviciilor de asigurare a controlului oficial sanitar-veterinar; 

 nu au fost calculate, facturate și urmărite spre încasare penalitățile contractuale, pentru nerespectarea ter-
menelor de plată de către beneficiarii prestațiilor efectuate de entitate din activitatea de control oficial 
sanitar-veterinar și efectuarea de analize de laborator (DSVSA Dâmbovița); 
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 limitarea veniturilor proprii ale DSVSA Constanța din cauza lipsei monitorizării situației unor unități care 
procesează, depozitează și valorifică produse de origine non-animală, în vederea efectuării controlului 
sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, entitatea nerealizând și o actualizare corespunzătoare a 
catagrafiei non-animale; 

 nu au fost stabilite, înregistrate și încasate venituri proprii reprezentând contravaloarea analizelor de labo-
rator efectuate la solicitarea operatorilor economici, rezultată din aplicarea unor tarife mai mici decât cele 
stabilite conform prevederilor legale în vigoare (DSVSA Dâmbovița); 

 nu au fost stabilite, evidențiate, urmărite și încasate diferențele de curs valutar aferente tarifelor facturate 
pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar conform prevederilor legale (DSVSA Hunedoara), 
precum și venituri proprii reprezentând analize efectuate de către laboratorul DSVSA Mehedinți în anul 
2017 (DSVSA Mehedinți); 

 neîncasarea la termen a contravalorii serviciilor cu plată prestate de către Laboratorul Sanitar-Veterinar și 
pentru Siguranța Alimentelor (LSVSA) din cadrul DSVSA Suceava; 

 DSVSA Buzău nu a calculat, nu a evidențiat, nu a urmărit și nu a încasat penalități de întârziere la plată în 
valoare de 29 mii lei, penalități datorate de trei agenți economici pentru neachitarea în termen a sumelor 
corespunzătoare cheltuielilor calculate pentru activitatea de control oficial desfășurată de inspectorii 
autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor; 

 nerealizarea tuturor veniturilor din prestarea serviciilor către terți reprezentând analize și servicii efectuate de 
laborator, neperceperea de majorări de întârziere, respectiv neîncasarea în termenul de prescripție a tuturor 
sumelor restante și menținerea în evidența contabilă a debitelor neîncasate de la firmele radiate (DSVSA Cluj). 
Au existat și erori în procesul de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii care se referă la organizarea defectuoasă a inventarierii (DSVSA Bihor, Cluj, Mehedinți, 
Teleorman) sau la neefectuarea acesteia (DSVSA Suceava), dar și neefectuarea operațiunii de reevaluare a 
activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul DSVSA Suceava. 

Bunuri din domeniul public și privat al statului de natura clădirilor și terenurilor nu au fost înregistrate în mod 
corespunzător în evidența contabilă, nu au fost inventariate pe liste separate și nu au fost înregistrate în 
evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară (DSVSA Constanța). 

Cele mai frecvente erori și nereguli identificate în procesul de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a chel-
tuielilor bugetare în concordanță cu prevederile legii bugetare și cu destinația stabilită sunt prezentate în continuare:

La cheltuieli de personal s-a constatat înregistrarea eronată a concediilor de odihnă acordate în avans, 
astfel că în momentul acordării de salarii în avans pentru plata concediilor de odihnă s-au întocmit state de 
salarii separate, care au fost preluate în centralizatoarele de salarii din luna în care s-a efectuat plata în avans 
a concediilor de odihnă, nefiind folosit documentul specific evidențierii plăților de salarii în avans și contul 
contabil corespunzător evidențierii operațiunilor în cauză (DSVSA Giurgiu), dar și nestabilirea, nedeclararea și 
neachitarea contribuțiilor în sumă de 22 mii lei, datorate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția, promo-
varea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (DSVSA Teleorman). 

La cheltuielile cu bunuri și servicii s-au constatat cele mai multe abateri, dintre care enumerăm: 
 achitarea nejustificată a unor servicii de întreținere imprimante și scannere nerecepționate (DSVSA Cluj); 
 validarea și decontarea serviciilor sanitar-veterinare, în sumă de 134 mii lei, pentru acțiunile de vaccinare 

antirabică efectuate în anul 2017, în condițiile în care aceste informații nu au fost operate, în toate cazurile, 
de către medicii veterinari de liberă practică în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân (RECS) și nu a 
fost respectată, în anumite situații, condiția verificării faptice în teren a realității datelor prezentate în 
deconturi pentru cel puțin 10% din exploatațiile în care s-au efectuat acțiuni sanitar-veterinare de vaccinare 
antirabică (DSVSA Constanța); 

 au fost date în consum mai multe doze de vaccin antirabic decât numărul de câini pentru care au fost 
acceptate și decontate la plată servicii de vaccinare antirabică (DSVSA Constanța); 

 au fost angajate, lichidate, ordonanțate și plătite necuvenit cheltuieli cu bunuri și servicii reprezentând 
contravaloarea unui acumulator ce nu a făcut obiectul inspecției service, în condițiile în care acesta se afla 
în perioada de garanție, iar repararea daunelor este gratuită în această perioadă (DSVSA Dâmbovița); 

 angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare fără respectarea prevederilor legale, 
pentru acțiunile sanitar-veterinare (TCS bovine, antrax bovine, ovine și caprine, identificare animale, 
inspecții în exploatații, recoltare probe sânge – bruceloză bovine, bruceloză melitensis ovine și caprine) 
efectuate de cele 23 de circumscripții sanitar-veterinare analizate (DSVSA Mehedinți); 
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 plata nelegală a acțiunilor de identificare și înregistrare, în perioada 2016-2017, a bovinelor, suinelor, 
ovinelor și caprinelor cu vârsta mai mare decât cea maximă admisă de prevederile legale pentru decontare 
(DSVSA Suceava); 

 plăți nelegale reprezentând acțiuni de identificare și înregistrare a animalelor decontate la tarife mai mari 
decât cele înscrise în contractele de prestări servicii încheiate cu concesionarii (DSVSA Suceava); 

 existența unor stocuri de produse biologice expirate în magazie și la medicii concesionari (DSVSA Suceava).
Dintre obligațiile și creanțele statului la care s-au constatat abateri enumerăm: 

 nerealizarea și nevirarea unor venituri ale bugetului de stat din aplicarea prescripției extinctive (DSVSA Bihor);
 nedeclararea, neînregistrarea și neachitarea impozitului pe clădiri datorat pentru laboratorul sanitar-vete-

rinar pentru siguranța alimentelor în care se desfășoară activități economice (DSVSA Bihor);  
 DSVSA Buzău nu a transmis către instituțiile abilitate (subunitățile județene ANAF, respectiv direcții/servicii 

economice din subordinea unităților administrativ-teritoriale), în vederea executării silite a amenzilor contra-
venționale, un număr de șapte procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și de aplicare 
a sancțiunilor, procesele-verbale în cauză nefiind atacate cu plângere în instanță; 

 nedeclararea și nevirarea la bugetul local a impozitului pe clădiri aferent activității economice prestate de 
către DSVSA Suceava.  
În domeniul achizițiilor publice s-a constatat încheierea unor acorduri-cadru și contracte subsecvente de 

prestări servicii cu medicii veterinari de liberă practică, în care clauzele privind garanțiile de bună execuție fie 
sunt contradictorii, fie lipsesc (DSVSA Hunedoara). 

Alte constatări se referă la: 
 neefectuarea evaluărilor și reevaluărilor unităților din domeniul non-animal, conform reglementărilor legale 

în vigoare, de către DSVSA Hunedoara; 
 DSVSA Constanța nu a inclus în programele anuale de control verificarea unităților administrativ-teritoriale 

cu privire la modul de gestionare a câinilor fără stăpân. 
 

Măsuri                   
luate                      
în timpul 
auditului 

Măsurile luate de entitățile auditate în timpul misiunii de audit financiar pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate de Curtea de Conturi:  
 au fost corectate unele înregistrări eronate; 
 s-a procedat la evidențierea corespunzătoare a cheltuielilor; 
 s-a evidențiat în conturile în afara bilanțului contravaloarea bunurilor închiriate și a chiriei datorate; 
 s-a procedat la calcularea majorărilor de întârziere pentru clienții ce nu au achitat în termen serviciile 

solicitate, respectiv s-au emis facturi pentru recuperarea sumelor; 
 s-a dispus actualizarea garanției în numerar pentru persoanele care gestionează mijloace materiale și 

bănești, fiind întocmite, totodată, acte adiționale la contractele de garanție. 
 

Recomandări Pe baza constatărilor consemnate în rapoartele de audit financiar s-au formulat următoarele recomandări
pentru remedierea abaterilor constatate:  
 verificarea, pentru intervalul 2015 până la zi, a tuturor prestațiilor efectuate în laborator contracost și 

stabilirea eventualelor diferențe nefacturate, dispunând măsurile legale ce se impun pentru încasarea lor, 
inclusiv a majorărilor de întârziere; 

 extinderea verificărilor prin inventarierea tuturor clienților, înregistrarea, facturarea, urmărirea și încasarea 
sumelor reprezentând penalități de întârziere aferente serviciilor prestate și neîncasate în termenul prevăzut;

 verificarea tuturor documentelor care au avut ca efect intrarea de bunuri de natura obiectelor de inventar, 
respectiv a imobilizărilor necorporale în patrimoniul entității cu orice titlu și înregistrarea corectă în evidența 
contabilă a acelora care nu sunt evidențiate;  

 efectuarea inventarierii anuale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor, stabilirea 
rezultatelor inventarierii și înregistrarea acestora în contabilitate și în Registrul inventar, în conformitate cu 
prevederile legale și normele de aplicare a acestora; 

 întocmirea și depunerea unor situații rectificative pentru impozitul pe clădire aferent părții din imobil în care 
se desfășoară activități economice, pentru toată perioada de când entitatea a desfășurat activități
economice și plata sumelor rezultate; 

 în cazul contractelor încheiate pentru prestarea serviciilor specifice analizelor de laborator, stabilirea unor 
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clauze referitoare la modul de facturare, calculul penalităților de întârziere și recuperarea drepturilor de 
creanță ce decurg din contracte; 

 efectuarea operațiunii de reevaluare a activelor corporale aflate în patrimoniu, cel puțin o dată la trei ani, 
potrivit dispozițiilor legale în vigoare; 

 stabilirea întinderii prejudiciilor produse entității, reprezentând plăți nelegale efectuate cu serviciile de 
identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor și suinelor cu vârsta maximă peste termenele 
legale de identificare. Luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciilor constatate,
inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere calculate conform prevederilor legale, precum și înregis-
trarea în evidența contabilă a operațiunilor specifice.

 
  

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAȘTEREA MERITELOR 
LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT                            

ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 
 
Prezentare Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 

instaurat în România în perioada 1945-1989 (Secretariatul de Stat) este organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigură și coordonează 
la nivel central aplicarea reglementărilor legale în vigoare, referitoare la revoluționarii din Decembrie 1989, la 
luptătorii în rezistența anticomunistă, respectiv la foștii deținuți politici, precum și la persoanele care și-au jertfit 
viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 și 
Valea Jiului-Lupeni – august 1977. Organizarea, funcționarea, obiectivele și atribuțiile instituției sunt 
reglementate prin HG nr. 563/2014 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru 
recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Secretariatul de Stat este condus de un secretar de stat numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.

Opinia                   
de audit 

Pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar al contului de execuție și al bilanțului 
contabil încheiate de Secretariatul de Stat pentru exercițiul bugetar 2017, din care rezultă nereguli în activitatea 
financiar-contabilă, care au avut consecințe patrimoniale, afectând valorile indicatorilor economici raportați prin 
situațiile financiare, a fost exprimată o opinie contrară. 

 

Constatări În urma verificării situațiilor financiare aferente exercițiului bugetar 2017 au fost identificate abateri de natură 
financiar contabilă, unele cauzatoare de prejudicii. 

Astfel, în anul 2017, un conflict de muncă declanșat la Secretariatul de Stat și nesoluționat a generat o 
acțiune de încetare voluntară și colectivă a activității (grevă), desfășurată pe parcursul a două zile, la care a 
participat majoritatea salariaților, solicitând „stabilirea nivelului de salarizare în raport cu celelalte instituții ale 
administrației publice centrale din subordinea Guvernului”. Acțiunea revendicativă a fost urmată de sus-
pendarea din funcție a angajaților participanți la grevă și, ulterior, de numirea/reîncadrarea acestora pe aceleași 
funcții/grade profesionale/gradații deținute anterior, dar la un nivel de salarizare superior. 

Raționamentul adoptat de instituție, bazat pe interpretarea și aplicarea eronată a prevederilor art. 39 alin. (2) 
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și com-
pletările ulterioare, a avut ca impact afectarea fondurilor publice cu suma de 67 mii lei, reprezentând venituri 
salariale nete plătite necuvenit angajaților participanți la grevă. 

De asemenea, au fost decontate din bugetul instituției unele sume reprezentând penalități generate de 
achitarea cu întârziere a unor facturi emise de prestatorii serviciilor de telefonie fixă și mobilă. S-a constatat că 
nu au fost respectate reglementările legale privind justificarea avansurilor spre decontare acordate persoanelor 
din cadrul instituției, precum și înregistrarea cu întârziere a unor operațiuni de casă. 

Efectuarea inventarierii și reevaluării tuturor elementelor patrimoniale nu s-a realizat la termenul prevăzut de 
lege, nu au fost respectate termenelor de finalizare a inventarierii mătcilor certificatelor de revoluționar, a 
certificatelor de revoluționar preschimbate, a documentelor de călătorie aferente anului 2017 – facilități acordate
beneficiarilor în temeiul prevederilor Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din 
Decembrie 1989 pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, și pentru revolta 
muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare. 
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Recomandări Conducerea Secretariatului de stat și-a însușit concluziile auditului financiar, exceptând aspectele ce vizează 
modul de interpretare și aplicare eronată a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, context în care, pentru această problematică a 
formulat obiecțiuni și, ulterior, contestație la decizia emisă în vederea înlăturării neregulilor constatate. Contestația 
formulată de Secretariatul de Stat a fost respinsă de Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul Curții 
de Conturi, iar, ulterior, instituția a formulat acțiune în justiție, litigiul aflându-se pe rolul instanțelor de judecată. 

Pentru înlăturarea neregulilor constatate în activitatea economico-financiară a Secretariatului de stat,
aferentă exercițiului bugetar 2017, a fost emisă decizie cu măsuri de înlăturare a abaterilor, inclusiv pentru 
stabilirea întinderii prejudiciului, reprezentând venituri de natură salarială acordate necuvenit angajaților, 
respectiv actualizarea, potrivit legii, a sumei de 67 mii lei până la data recuperării și virării la bugetul de stat. 
Pentru neregulile care au avut caracter de continuitate și repetabilitate din anii precedenți au rămas valabile 
măsurile dispuse prin deciziile emise în urma misiunilor de audit financiar anterioare, pentru care conducerea 
Secretariatului de stat a solicitat prelungiri ale termenelor de realizare a acestora. 

 

 
 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES 
 
Prezentare Agenția Națională de Presă AGERPRES este organizată și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 19/2003, 

cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului propriu de organizare și funcționare.  
AGERPRES este organizată și funcționează ca instituție publică autonomă, de interes național, cu 

personalitate juridică, independentă editorial, sub controlul Parlamentului, aceasta ocupându-se cu producerea 
și furnizarea de știri și servicii multimedia (foto, video, grafice, audio), servicii publicitate, promovare, tipografie 
și documentare (monitorizare de presă și baza de date), pentru mass-media, companii private și instituții 
centrale și locale ale statului. 

 

Opinia                   
de audit 

În anul 2018, la AGERPRES s-a desfășurat misiunea de audit financiar asupra Contului anual de execuție 
a bugetului de stat pentru anul 2017, în urma căreia a fost exprimată o opinie cu rezerve, cu paragraf de 
evidențiere a anumitor aspecte, deoarece, deși valoarea cumulată a abaterilor constatate depășește pragul 
de semnificație, cea mai mare parte a neregulilor constatate au fost eliminate în timpul misiunii de audit. 

 

Constatări Printre aspectele constatate și corectate pe parcursul misiunii se numără aspecte legate de exactitatea și 
realitatea datelor reflectate în situațiile financiare (drepturi de natură salarială în sumă de 220 mii lei, izvorâte 
din hotărâri judecătorești definitive, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 au fost 
înregistrate în contabilitatea entității pe seama provizioanelor, urmând ca acestea să fie plătite eșalonat pe 
parcursul a cinci ani; reclasificarea sumelor înregistrate în contul „Clienți incerți sau în litigiu sub și peste 1 an”), 
organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (întocmirea, respectiv 
actualizarea fișelor posturilor pentru un număr de 16 salariați), calitatea gestiunii economico-financiare (prin 
ordin s-au aprobat consumul maxim lunar de carburat pentru fiecare autoturism din dotare). 

Cu privire la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern s-a 
constatat că modul de constituire a structurii organizatorice a AGERPRES nu respectă cerințele legale în 
vigoare, stipulate prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora structura organizatorică a fiecărei instituții publice trebuie 
să respecte cerințe minimale pentru constituirea unor birouri, servicii, direcții sau direcții generale. 

Referitor la modul de întocmire a documentelor justificative privind cheltuielile cu combustibilul utilizat 
pentru funcționarea vehiculelor aflate în dotarea entității, foile de parcurs nu au fost întocmite cu toate datele 
(informațiile) cerute de normele metodologice elaborate de legislația în domeniu, astfel că nu se poate aprecia 
necesitatea curselor efectuate și cantitatea reală de carburant folosit. 

În timpul misiunii a fost revizuită și completată Procedura operațională „Coordonarea parcului auto –
desfășurarea activităților de evidență și decontare a cheltuielilor cu combustibilul”, fiind aprobată prin ordin al 
directorului general. În acest sens au fost completate documentele de referință (reglementări) aplicabile 
activității procedurate și s-a elaborat un nou formular „Foaie de parcurs”, care conține informațiile reglementate 
de legislația în vigoare. 
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Principiile economicității, eficienței și eficacității nu au fost respectate în ceea ce privește achizițiile de 
telefoane mobile efectuate în anul 2017 și repartizarea acestora și a computerelor portabile (laptopuri și tablete) 
către salariații AGERPRES, întrucât au fost constatate mai multe situații în care pe numele unui salariat apar 
date în folosință unul sau mai multe telefoane mobile, respectiv computere portabile, fără a exista o justificare 
în acest sens și/sau fără ca cele deținute anterior să fi fost predate la magazie spre casare sau spre a fi date 
în folosință altor salariați din cadrul AGERPRES. Nu s-a efectuat o analiză a referatelor de necesitate, în 
vederea eficientizării procesului de achiziție.   

Pe parcursul misiunii de audit au fost predate unele dintre telefoanele mobile, respectiv computerele 
portabile, însă măsurile întreprinse nu cuprind toate situațiile identificate în timpul auditului, rămânând astfel a 
fi analizate și stabilite măsurile care se impun. 

 

Recomandări Recomandările formulate se referă la elaborarea structurii organizatorice astfel încât să respecte dispozițiile 
legale în vigoare; întocmirea corespunzătoare a documentelor justificative; organizarea unei evidențe, pe sala-
riați, a bunurilor de natura telefoanelor mobile și/sau laptopuri, date spre folosință, în vederea efectuării unei 
analize raportate la sarcinile de serviciu stipulate prin fișele posturilor și la gradul de uzură al bunurilor. 
 

 
 

 

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN 
 
Prezentare Institutul Cultural Român (ICR) este organizat și funcționează ca autoritate administrativă autonomă, cu 

personalitate juridică, sub control parlamentar, fiind înființat în anul 2003, în baza Legii nr. 356/2003, 
republicată, prin reorganizarea Fundației Culturale Române și a Editurii Fundației Culturale Române. Misiunea 
ICR constă în reprezentarea, promovarea și protejarea culturii și civilizației naționale în țară și în străinătate. 

Institutul Cultural Român își propune inițierea, organizarea și dezvoltarea capacității asociative, de 
mobilizare și convergență în jurul unor proiecte culturale de interes național a tuturor acelor instituții și 
organizații neguvernamentale, asociații profesionale și uniuni de creație, a reprezentanților societății civile și a 
personalităților independente care pot contribui la îndeplinirea scopului și obiectivelor Institutului. 

 

Opinia                   
de audit 

 

În anul 2018, la ICR s-a desfășurat o misiune de audit financiar, în urma căreia s-a exprimat o opinie 
contrară, întrucât au fost constatate denaturări semnificative ale situațiilor financiare, ținând cont, totodată, de 
natura abaterilor și a erorilor, de contextul în care s-au produs acestea, de faptul că măsurile din deciziile 
anterioare ale Curții de Conturi nu au fost implementate, precum și de faptul că valoarea totală a abaterilor 
identificate depășește pragul de semnificație stabilit în etapa de planificare a misiunii de audit financiar.  

 

Constatări 
 

Pe parcursul misiunii, entitatea a luat și măsuri de corectare a unei erori determinate de faptul că au fost
scoase din evidența contabilă bunuri reprezentând mijloace fixe - autoturisme, în sumă de 136 mii lei, pentru 
care s-au întocmit procese-verbale de casare, fără efectuarea operațiunilor de valorificare a acestora prin 
dezmembrare și recuperare de materiale, vânzare sau predare către centre de colectare deșeuri. În timpul 
misiunii de audit, conducerea entității a luat măsuri pentru reintroducerea în gestiune a mijloacelor de transport 
uzate. Tot în timpul misiunii de audit a fost înregistrată în evidența contabilă scoaterea din evidență a furnizorilor 
prescriși, pentru suma de 30 mii lei, precum și plata acestei sume către bugetul de stat.  

Cu privire la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, ca urmare a verificărilor 
efectuate s-a constatat că acestea au fost întocmite fără respectarea principiului contabilității pe bază de anga-
jamente. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare, respectiv a documentelor justificative, 
nu s-a efectuat cronologic și sistematic, așa cum prevăd actele normative în vigoare. În anul 2017, entitatea a 
evidențiat în conturile de cheltuieli facturi reprezentând prestări servicii, respectiv deconturi de cazare aferente 
anului 2016, în sumă estimativă de 81 mii lei, iar pe cheltuielile anului 2018 au fost înregistrate servicii aferente 
exercițiului bugetar 2017, în sumă estimativă de 29 mii lei. 

În anul 2017, la nivelul ICR nu a fost organizată corespunzător evidența tehnico-operativă, cu consecințe 
în necunoașterea cantităților de carburant efectiv consumate și a celor existente în stoc la finele perioadei de 
raportare. Institutul a înregistrat în contabilitate consumul de carburant, prin evidențierea direct pe conturile de 
cheltuieli a valorii facturilor plătite lunar, fără a lua în considerare consumul lunar efectiv înregistrat în „Fișa 
lunară de activități zilnice pentru autovehicule”, stabilit pe baza foilor de parcurs. Procedându-se astfel, valoa-
rea cantităților de combustibil rămase în rezervoarele autoturismelor la sfârșit de lună nu se mai reflectă în 
evidență contabilă. 
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Au fost menținute în mod nejustificat, în conturile de debitori cu vechime sub 1 an, creanțe în sumă de 85 
de mii lei, reprezentând debitori neîncasați din perioada 2010-2015, precum și debitori acționați în instanță și, 
implicit, au fost raportate eronat prin situațiile financiare încheiate la 31.12.2017 la creanțe curente. Din această 
sumă, 12 mii de lei reprezintă prejudiciu adus bugetului entității (debite prescrise pentru care reprezentanții 
ICR nu au luat măsuri de recuperare de la persoanele responsabile). 

Cu privire la evaluarea sistemelor de control intern managerial și a modului de implementare a acestora s-a
constatat că, în anul 2017, la nivelul ICR nu a fost implementat în totalitate sistemul propriu de control intern 
managerial în conformitate cu OSGG nr. 400/2015. În această situație s-au produs abateri de la principiile de 
legalitate și regularitate, în principal abateri de la reglementările contabile aplicabile instituțiilor publice, dar și 
unele abateri referitoare la modul de stabilire, evidențiere și urmărire la încasare a veniturilor și la modul de 
angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor bugetare, care nu au fost detectate de sistemul de control 
intern managerial. 

Controlul financiar preventiv propriu nu a funcționat conform prevederilor legale. Astfel, din verificarea 
efectuată privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv propriu în anul 2017 s-a 
constatat că nu a fost întocmit un grafic privind circuitul documentelor justificative care stau la baza înregistrării 
în contabilitate, nu au fost elaborate listele de verificare (check-list) pentru operațiunile de plăți, iar în cazul 
operațiunilor privind constituirea veniturilor proprii ale Institutului nu au fost specificate documentele ce se 
prezintă la viză și nici nu au fost elaborate listele de verificare (check-list) aferente ș.a. 

Pe parcursul misiunii de audit au fost identificate mai multe deficiențe legate de activitatea entității, dintre 
care menționăm: coordonatorii de proiecte/evenimente culturale nu țin o evidență clară a acestora, nu urmăresc 
decontarea sumelor acordate artiștilor/prestatorilor de servicii culturale conform clauzelor contractuale. De 
asemenea, în unele situații nu s-a urmărit și nu s-a supus analizei modul de cheltuire a fondurilor publice în 
condiții de economicitate. 

Pentru plata cu întârziere a contribuțiilor aferente salariilor achitate în luna decembrie 2017, entitatea nu a 
calculat și nu a evidențiat în contabilitate accesoriile aferente, în condițiile în care din suma contribuțiilor 
aferente salariilor lunii decembrie 2017 (272 mii lei), având termenul scadent în data de 25.01.2018, entitatea 
a plătit la Bugetul general consolidat, suma de 150 de mii lei. Restul de plată în sumă de 122 mii lei,
reprezentând contribuții, a fost plătit la bugetul de stat în data de 6.06.2018. 

Inventarierea anuală a patrimoniului s-a desfășurat fără a respecta în totalitate prevederile legale, întrucât 
nu au fost respectate perioadele de inventariere, creanțele și datoriile față de terți nu au fost confirmate, unele
liste de inventariere nu au fost completate cu toate datele prevăzute de formular ș.a. 

Și în privința cheltuielilor de personal și a gestionării resurselor umane s-au constatat nereguli și abateri de 
la prevederile legale în vigoare. 

A fost efectuată plata unor drepturi salariale necuvenite ca urmare a interpretării eronate a prevederilor legale 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Astfel, diferențele de salarii calculate în urma corecțiilor 
aplicate pentru perioada iunie-decembrie 2017 și plătite salariaților ICR odată cu plata drepturilor salariale pe 
noiembrie și decembrie 2017 au fost în sumă de 848 mii lei, fiind invocată aplicarea art. 11 alin. (3) din Legea-cadru 
nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 5 din OUG nr. 1/2010 privind 
unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal și stabilirea salariilor acestora, precum și alte 
măsuri în domeniul bugetar precum și art. 3^1 alin. (1) din OUG nr. 43/2016. Însă, prin intrarea în vigoare a Legii-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, toate actele normative invocate 
erau abrogate la data efectuării corecțiilor salariale, fiind interpretate greșit vechile prevederi. 

ICR a acordat eronat salariaților care exercită controlul financiar preventiv propriu sporul salarial pentru 
complexitatea muncii în proporție de 25% la salariul de încadrare în loc de patru clase de salarizare aplicate la 
salariul de bază, efectuând astfel cheltuieli de personal nejustificate. 

Conducerea ICR nu a organizat concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante prevăzute 
în statul de funcții, optând în schimb pentru detașarea de personal de la alți angajatori, astfel că în anul 2017 
au fost detașate de la alte entități – în principal, societăți cu răspundere limitată (SRL), 70 de persoane cu 
diverse calificări pe posturi vacante aprobate în statul de funcții. Nu au fost organizate examene de promovare 
în gradele profesionale superioare pentru personalul din cadrul ICR, promovarea în gradul profesional superior 
a salariaților ICR efectuându-se fără susținerea examenelor de promovare.  

Lipsa unei proceduri privind deplasările în străinătate a personalului ICR, precum și funcționarea 
defectuoasă a controlului intern au condus la plata nejustificată a unor cheltuieli de deplasare. În urma verificării 
deplasărilor efectuate în străinătate în anul 2017 de către personalul ICR au fost constatate deficiențe, produse 
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ca urmare a faptului că la nivelul entității nu s-a ținut cont de particularitățile cadrului legal de organizare și 
funcționare, precum și de faptul că sistemul de control intern managerial nu a fost implementat în totalitate. 

Totodată, fără a organiza concurs, ICR a încheiat contracte individuale de muncă cu jumătate de normă. 
Au fost identificate 11 contracte cu jumătate de normă, pe durată determinată și neterminată, dintre care cele 
mai multe erau încheiate cu personal deja angajat în instituție.  

 

Recomandări Recomandările formulate cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate în timpul misiunii de audit se referă la: 
 respectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare, respectare a

principiului contabilității pe bază de angajamente, înregistrarea în contabilitate în mod cronologic și 
sistematic a tuturor documentelor justificative și evidențierea operațiunilor economico-financiare; 

 efectuarea demersurilor legale pentru recuperarea tuturor creanțelor înregistrate în sold la 31.12.2017, în 
termenul legal de prescripție; 

 aprobarea, difuzarea și implementarea procedurilor operaționale pentru toate activitățile derulate de 
entitate, elaborarea și implementarea unui Program de dezvoltare, precum și pentru dezvoltarea sistemului 
de control intern managerial; 

 ținerea unei evidențe a proiectelor/evenimentelor culturale organizate de ICR; 
 organizarea și efectuarea operațiunilor de inventariere anuală potrivit dispozițiilor legale; 
 organizarea examenelor de promovare în grade profesionale pentru toți angajații care au fost promovați, 

care să fie aplicabile și în viitor; formalizarea unei proceduri/emiterea unui act administrativ intern prin care 
să se reglementeze modalitatea de derulare și de justificare a operațiunii de ocupare a posturilor 
vacante/temporar vacante prin detașare; 

 stabilirea salariului de bază corespunzător funcției, gradului, treptei, gradației fiecărui salariat al entității, în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile; 

 formalizarea unor reglementări (regulamente/proceduri) cu privire la efectuarea deplasărilor în străinătate 
și în țară, de către personalul propriu; 

 luarea măsurilor pentru încetarea contractelor individuale de muncă încheiate fără respectarea prevederilor 
legale; luarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora. 
 

 
 
 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE 
 
Prezentare Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) este serviciu public autonom, de interes național, indepen-

dent editorial, înființată în baza Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de 
Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru realizarea obiectului specific de activitate, în structura SRR funcționează: posturi naționale, locale 
și internaționale, redacții, Direcția Formații Muzicale și Agenția de presă RADOR, având ca obiect de activitate 
monitorizarea posturilor de știri care reflectă, cu preponderență, situația din România, precum și materialele cu 
relevanță din mass-media internațională, cu privire la problematica internă. 

De asemenea, în structura SRR se regăsesc opt posturi regionale: Radio România București FM, Radio 
România Cluj, cu posturile locale Sighet și Sibiu, Radio România Constanța, Radio România Oltenia - Craiova, 
Radio România Iași, Radio România Reșița, Radio România Timișoara, cu postul local Arad, Radio România 
Târgu Mureș.

În anul 2018, la Societatea Română de Radiodifuziune s-a desfășurat misiunea de audit financiar asupra 
Contului anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2017. 

Opinia                   
de audit 

Având în vedere că valoarea abaterilor constatate de auditorii publici externi se situează sub pragul de 
semnificație, dar care nu au fost remediate în timpul auditului, față de situațiile financiare încheiate la 
31.12.2017, s-a exprimat o opinie de audit cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte,
întrucât situațiile financiare luate în ansamblul lor au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, 
în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România și oferă o imagine fidelă a poziției 
financiare, a performanței financiare a SRR la data de 31.12.2017 și a celorlalte informații referitoare la 
activitatea desfășurată în perioada auditată. 
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Constatări Misiunea de audit financiar efectuată la Societatea Română de Radiodifuziune a identificat, prin exa-
minarea situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul bugetar 2017 și unele deficiențe care nu au fost 
remediate în timpul misiunii de audit.  

Astfel, nu a fost reglementată, la nivelul SRR, activitatea de recepție a bunurilor/serviciilor/lucrărilor pentru 
toate categoriile de bunuri/servicii/lucrări care fac obiectul ordonanțărilor de plată și care au fost supuse vizei 
controlului financiar preventiv. Totodată, în ceea ce privește stocarea programelor radio s-a constatat că la 
Studioul de Radio Iași nu au fost respectate prevederile Procedurii de arhivare a producțiilor muzicale, de teatru 
radiofonic și a programelor radio în cadrul SRR, aprobată în data de 22.04.2016. 

Conducerea SRR nu a asigurat ducerea la îndeplinire a măsurilor înscrise în actul de control al Serviciului 
control financiar de gestiune, în sensul că nu a dispus măsurile care se impuneau pentru recuperarea sumei de 
90 mii lei, cu care a fost afectat patrimoniul SRR pentru plata amenzilor contravenționale aplicate de Agenția 
Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), precum și a sumei de 33 mii lei pentru plata unor daune morale și 
cheltuieli de judecată și nu a înregistrat în contabilitate debitul în sarcina persoanelor care se fac răspunzătoare.

Inventarierea întregului patrimoniu al SRR s-a finalizat cu întârziere, iar situațiile financiare au fost întocmite 
și prezentate în lipsa rezultatelor finale ale inventarierii, astfel încât acestea nu oferă o imagine certă a tuturor 
elementelor de activ și de pasiv la finalul exercițiului financiar.  

SRR nu a respectat în anul 2017 prevederile legale referitoare la delegarea calității de ordonator de credite, 
în cazul unui contract semnat de către directorul economic pentru președintele-director general al SRR, 
cheltuielile fiind astfel angajate cu încălcarea prevederilor legale, respectiv a art. 20 alin. (4) din Legea nr. 
500/2002 privind finanțele publice, care exclud posibilitatea delegării competențelor ordonatorului de credite către 
conducătorul Compartimentului financiar-contabil, în speță directorul economic. 

Totodată, au fost efectuate plăți în avans către Agenția de presă France Presse în sumă de 29 mii lei, 
contrar dispozițiilor legale în domeniul finanțelor publice, nerespectându-se astfel reglementările referitoare la 
operațiunile de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor. 

În anul 2017 au fost efectuate misiuni de audit intern ad-hoc în lipsa ordinelor de serviciu, iar conducerea 
SRR nu a avizat toate rapoartele de audit public intern. 

 

Recomandări 
 

Pentru remedierea abaterilor constatate și preîntâmpinarea producerii pe viitor a altora, Curtea de Conturi 
a formulat pentru conducerea entității o serie de recomandări, care se referă la: 

 efectuarea unei analize a activității de recepție a bunurilor/serviciilor/lucrărilor pentru toate categoriile de 
bunuri/servicii/lucrări care fac obiectul ordonanțărilor de plată și care au fost vizate pentru controlul financiar 
preventiv propriu, precum și a activității de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor și 
dispunerea de măsuri pentru elaborarea, aprobarea și implementarea sau actualizarea de proceduri 
operaționale pentru îmbunătățirea controlului intern; 

 efecturea unei analize a modului în care au fost respectate prevederile „Procedurii de arhivare a producțiilor 
muzicale, de teatru radiofonic și a programelor radio în cadrul SRR” și dispunerea de măsuri, inclusiv de 
efectuare a unui inventar al programelor radio de natura celor pentru care au fost constatate abateri, în 
vederea imbunătățirii controlului intern; 

 luarea tuturor măsurilor legale și urmărirea modului în care structurile implicate vor desfășura toate 
diligențele în vederea realizării activității de recuperare a debitelor în cauză, până la momentul încasării, 
având în vedere termenul de prescripție; 

 identificarea cauzelor care au condus la întârzierea finalizării procesului de inventariere și dispunerea de 
măsuri, în vederea îmbunătățirii controlului intern specific activității analizate și eliminării pe viitor a 
deficiențelor identificate, inclusiv prin valorificarea rezultatelor inventarierii conform prevederilor legale și 
reflectarea lor în situațiile financiare;  

 efectuarea unei analize a actelor/documentelor prin care au fost delegate competențe ale ordonatorului de 
credite în vederea identificării tuturor situațiilor de încălcare a principiului separării atribuțiilor, dispunerea 
de măsuri și urmărirea implementarii acestora, astfel încât pe viitor asemenea situații să poată fi evitate; 

 identificarea cauzelor care au condus la încălcarea principiului separării atribuțiilor în procesul execuției 
bugetare și dispunerea de măsuri în vederea evitării pe viitor a unor situații de natura celor constatate și 
pentru îmbunătățirea controlului intern specific activității analizate. Efectuarea unei analize în vederea 
identificării de alte situații asemănătoare aspectelor constatate în legătură cu contractul/acordul încheiat cu 
Agenția de presă France Presse și dispunerea de măsuri, astfel încât plățile efectuate de către SRR să se 
realizeze cu respectarea prevederilor legale referitoare la efectuarea plăților din alocații bugetare;
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 efectuarea unei analize în vederea identificării cauzelor care au condus la abaterile constatate și dispunerea de 
măsuri pentru îmbunătățirea controlului intern în ceea ce privește activitatea de audit public intern din cadrul SRR. 
 

 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE 

 
Prezentare Societatea Română de Televiziune (SRTv) reprezintă un serviciu public autonom de interes național, indepen-

dent editorial, ce își desfășoară activitatea sub controlul Parlamentului, înființat și funcționând în baza Legii nr. 
41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de 
Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

SRTv are în structura sa posturi/studiouri de televiziune, respectiv:  
• patru posturi naționale de televiziune, respectiv: TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR HD (o versiune de înaltă

definiție a programelor TVR, ce se difuzează prin satelit și terestru); 
• un post în Republica Moldova: TVR Moldova; 
• un post internațional: TVR Internațional; 
• cinci studiouri teritoriale, fără personalitate juridică: Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova și Târgu Mureș.

În anul 2018, la Societatea Română de Televiziune s-a desfășurat misiunea de audit financiar asupra Con-
tului anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2017.  

 

Opinia                   
de audit 

Având în vedere că abaterile de la legalitate și regularitate constatate au fost de natură să influențeze 
situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017, fiind generate și de funcționarea deficitară și inadecvată a 
sistemului de control intern managerial, s-a exprimat o opinie contrară. 

 

Constatări Opinia de audit exprimată a fost determinată de deficiențele constatate de Curtea de Conturi, care constau, 
în principal, în efectuarea unor plăți reprezentând onorariu integral, onorarii și bonusuri suplimentare, pentru 
prestații ce au fost remunerate, atât prin contractele individuale de muncă ale propriilor angajați ce aveau 
aceste obligații, cât și în baza contractelor de colaborare încheiate cu terți, precum și în efectuarea unor plăți 
în avans pentru cheltuieli care nu pot fi achitate în avans. 

S-a constatat că organigrama SRTv nu reflectă realitatea funcțiilor și a activităților specifice care contribuie la 
realizarea activităților din fiecare structură, neexistând în acest sens o procedură aprobată și asumată de conducerea 
SRTv, care să coreleze contractele de angajare a personalului în SRTv pe departamente și obiective, sub diversele 
forme de angajare: contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/ determinată, contract de cesiune a 
drepturilor de autor, contract de cesiune a drepturilor conexe, contract de coproducție, contract de colaborare etc. În 
aceste condiții, SRTv a efectuat plăți în sumă de cca 318 mii lei pentru prestații ce au fost remunerate, atât prin 
contractele individuale de muncă ale propriilor angajați ce aveau aceste obligații, cât și în baza contractelor de 
colaborare încheiate cu terți, cu consecința prejudicierii bugetului entității. 

Bugetul SRTv a fost prejudiciat și cu suma de 31 mii lei, reprezentând onorariu integral, onorarii și bonusuri 
suplimentare plătite prezentatorului emisiunii „România 9”, în baza Contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale 
conexe din data de 9.11.2016, pentru realizarea a 243 de ediții, dar în realitate fiind realizate numai 221 de ediții. 

SRTv, prin intermediul Serviciului achiziții, a încheiat cu diverși furnizori contracte comerciale pentru 
cumpărarea unor echipamente și instalații necesare realizării și difuzării programelor de televiziune. Deși nu în 
toate cazurile livrarea de echipamente s-a realizat la termenele stabilite prin angajamentele legale asumate, 
SRTv nu a aplicat penalități de întârziere. 

S-au efectuat, în anul 2017, plăți fără respectarea reglementărilor referitoare la operațiunile de angajare, 
lichidare, ordonanțare și plată, întrucât au fost achitate în avans facturi în sumă de cca 302 mii lei, reprezentând 
achiziționarea de servicii de furnizare știri, în baza a două contracte, deși legislația aplicabilă plăților efectuate 
din fondurile alocate de la bugetul de stat interzice efectuarea plăților în avans pentru aceste destinații. 

SRTv nu a întreprins măsuri în vederea recuperării, de la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului 
București, a sumei de 1.562 mii lei, înregistrată în evidența contabilă a entității, reprezentând indemnizații 
plătite de către SRTv angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical, dar care, potrivit pre-
vederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările 
și completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și se 
recuperează din acest buget, din creditele bugetare prevăzute cu această destinație.  
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În cadrul SRTv nu au fost respectate reglementările legale cu privire la organizarea, implementarea și 
menținerea sistemelor de management și control intern. 

 

Recomandări În contextul misiunii de audit efectuate, Curtea de Conturi a formulat un set de recomandări în vederea remedierii 
deficiențelor și carențelor constatate, preîntâmpinării producerii pe viitor a altora, precum și a îmbunătățirii activității.

Efectuarea unei analize asupra structurii organizatorice a SRTv în oglindă cu obiectivele, atribuțiile și 
activitățile acesteia și dispunerea de măsuri în vederea stabilirii necesarului real de posturi pentru fiecare structură 
din cadrul SRTv în ceea ce privește personalul angajat pe funcții cu Contract Individual de Muncă pe perioadă 
determinată/nedeterminată, dar și în ceea ce privește stabilirea necesarului de personal care își desfășoară 
activitatea pe bază de contracte de colaborare/contracte de cesiune a drepturilor de autor/contracte de cesiune a 
drepturilor conexe etc. în scopul reducerii costurilor cu realizarea de emisiuni și difuzarea acestora pe post. 

Dispunerea de măsuri, pentru elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri prin care să se 
stabilească modalitatea de stabilire a necesarului de personal pe fiecare structură organizatorică, dar și pe 
total SRTv și tipul contractelor în baza cărora acesta își desfășoară activitatea (CIM pe perioadă determinată/
CIM pe perioadă nedeterminată/contracte de colaborare/contracte de cesiune a drepturilor de autor/contracte 
de cesiune a drepturilor conexe etc.) 

Efectuarea unei analize asupra tuturor contractelor de cesiune a drepturilor conexe și de cesiune a 
drepturilor de autor încheiate și/sau derulate din anul 2015 până la zi, pentru identificarea de alte cazuri ase-
mănătoare cu cele identificate și analizate de echipa de audit a Curții de Conturi, după caz, stabilirea întinderii 
prejudiciului și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia, inclusiv a dobânzilor și penalităților/ma-
jorărilor de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare potrivit legii. 

Stabilirea întinderii prejudiciului produs bugetului SRTv prin plata de onorarii aferente unor ediții nerealizate, 
a unor bonusuri nejustificate și prin negocierea unor clauze defavorabile SRTv în condițiile în care se cunoșteau 
toate informațiile în ceea ce privește audiența realizată, precum și prin negocierea unor ținte diferite de cele 
propuse Comitetului Director și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia inclusiv a dobânzilor și 
penalităților de întârziere/majorărilor de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare. 

Conducerea SRTv va acționa pentru: 
 efectuarea unei analize asupra tuturor angajamentelor legale încheiate în anul 2017 și până în prezent, 

pentru identificarea de alte cazuri asemănătoare cu cele identificate și analizate de echipa de audit a Curții 
de Conturi, respectiv de neaplicare a penalităților de întârziere, după caz, stabilirea întinderii prejudiciului 
și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia, inclusiv a dobânzilor și penalităților/majorărilor de 
întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare potrivit legii; 

 efectuarea unei analize asupra tuturor contractelor aflate în derulare având ca sursă de finanțare bugetul 
de stat și dispunerea de măsuri, pentru efectuarea demersurilor în vederea renegocierii clauzelor con-
tractuale în relația cu diverse entități, astfel încât clauzele contractuale negociate să nu fie în contradicție 
cu legislația aplicabilă fondurilor bugetare;  

 dispunerea de măsuri și implementarea acestora pentru încasarea în termenul legal a sumelor care se 
cuvin SRTv de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând indemnizații 
plătite de către SRTv angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical și care potrivit 
prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu 
modificările și completările ulterioare, se suportă și se recuperează din bugetul Fondului Național Unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate; 

 dispunerea de măsuri în vederea consolidării sistemului de control intern, prin elaborarea/actualizarea și 
implementarea unui program de dezvoltare a acestuia, care să cuprindă obiectivele SRTv în domeniul 
controlului intern, iar pentru fiecare standard de control intern să se stabilească activități, responsabili și 
termene, precum și alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern. 
 

Reprezentanții entității au formulat obiecțiuni față de constatările din Raportul de audit financiar, au depus contestație față de 
unele măsuri dispuse prin decizie, aceasta fiind în procedura de soluționare de către Comisia de soluționare a contestațiilor. 
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 
 
Prezentare Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este instituție administrativă autonomă cu personalitate juridică 

și cu competență generală în materie electorală, având misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea 
alegerilor și a referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea 
Constituției, a legii și a standardelor internaționale în materie. Conform prevederilor Legii nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente, aparatul propriu al AEP este organizat în compartimente de specialitate, structurate în aparat 
central și aparat teritorial, care cuprinde: opt filiale regionale și 34 de birouri județene fără personalitate juridică. 

Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de un președinte cu rang de ministru, numit prin hotărâre 
adoptată în ședință comună a Senatului și Camerei Deputaților, la propunerea grupurilor parlamentare, ajutat 
de doi vicepreședinți cu rang de secretar de stat. Mandatul președintelui și mandatele vicepreședinților AEP 
sunt de câte opt ani și pot fi reînnoite o singură dată. Personalul AEP este structurat pe categorii profesionale 
alcătuite din înalți funcționari publici, funcționari publici cu statut și nivel de salarizare similar celui prevăzut de 
lege pentru personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului și personal contractual. 

Opinia                   
de audit 

Pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar a fost exprimată o opinie cu rezerve, cu 
paragraf de evidențiere a unor aspecte. Paragraful de evidențiere semnifică faptul că neregulile constatate, 
analizate prin natură și context au afectat acuratețea datelor raportate prin situațiile financiare, însă denaturările 
individuale și cumulate s-au situat sub pragul de semnificație stabilit conform procedurilor de audit.

Constatări În urma examinării situațiilor financiare aferente exercițiului bugetar 2017 au fost identificate unele abateri 
de natură financiar-contabilă, majoritatea corectate în timpul misiunii de audit financiar, astfel: 
 erori de calcul care au generat nevirarea la bugetul de stat a sumei 33 mii lei, reprezentând cerința legală 

de plată, ca alternativă prevăzută de lege, pentru obligația a angaja persoane cu handicap într-un procent 
de cel puțin 4% din numărul total de salariați ai instituției;  

 decontarea din bugetul instituției a sumei de 10 mii lei reprezentând penalități de întârziere la plată a unor 
servicii de utilități, sumă recuperată și virată la bugetul de stat în timpul misiunii de audit financiar;  

 încadrarea unor cheltuieli pe subdiviziuni ale clasificației bugetare fără asigurarea concordanței cu 
conținutul economic al acestora; 

 procesul de evaluare și de valorificare a concluziilor controlului legalității finanțării campaniilor electorale 
aferente anului 2017, efectuat de AEP, nu a fost finalizat până la data încheierii misiunii de audit financiar. 

Recomandări Pentru aspectele identificate în urma misiunii de audit financiar aferentă exercițiului bugetar 2017 a fost 
emisă decizie cu măsura implementării procedurilor operaționale în vederea finalizării procesului de verificare 
a legalității finanțării campaniilor electorale aferente anului 2017 și valorificării constatărilor controlului efectuat 
de instituție – atribuție specifică AEP, care derivă din reglementările legale cuprinse în actele normative de 
organizare și funcționare ale instituției. 

 

 
CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

 
Prezentare Consiliul Economic și Social (CES), organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de 

specialitate stabilite prin legea organică – Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului 
Economic și Social, republicată, este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, cu personalitate 
juridică, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național dintre organizațiile patronale, 
organizațiile sindicale și reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile. 

Pentru realizarea obiectului principal de activitate, vizând realizarea dialogului tripartit la nivel național, CES
avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevăzute de lege inițiate de Guvern, 
precum și propunerile legislative ale senatorilor și deputaților, elaborează analize și studii privind realitățile 
economice și sociale, semnalează Guvernului sau Parlamentului apariția unor fenomene economice și sociale 
care impun elaborarea unor noi acte normative. 

Funcționarea Consiliului Economic și Social este asigurată de plen, biroul executiv, președinte și vice-
președinți, comisiile de specialitate permanente și secretariatul tehnic. Plenul CES este constituit dintr-un 
număr de 45 de membri, incluzând președintele și vicepreședinții instituției. 
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Opinia                   
de audit 

Pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar al contului de execuție și al bilanțului contabil 
încheiate de CES pentru exercițiul bugetar 2017 a fost exprimată o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere 
a unui aspect, în considerarea faptului că valorile indicatorilor economici raportați prin situațiile financiare au fost 
afectate, însă denaturările nu au avut un caracter generalizat, iar prejudiciul constatat a fost recuperat integral. 

 

Constatări Situațiile financiare aferente exercițiului bugetar 2017 au fost întocmite de CES în concordanță cu scopul, 
obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de organizare și înființare a instituției, însă deficiențele 
constatate în anul precedent au generat un prejudiciu în sumă de 11 mii lei, afectând valorile indicatorilor 
economico-financiari raportați la finele anului. După finalizarea misiunii de audit financiar, prejudiciul constatat 
a fost recuperat integral.  

Conducerea Consiliului Economic și Social și-a asumat rezultatele auditului, context în care nu a formulat 
obiecțiuni la opinia exprimată. 

 

Recomandări Pentru remedierea deficiențelor constatate în urma misiunilor de audit financiar desfășurate în anii precedenți au 
fost emise decizii prin care au fost dispuse 12 măsuri de remediere a deficiențelor constatate, iar verificarea efectuării 
la expirarea termenelor de realizare a relevat că măsurile dispuse au fost implementate de CES. 

 

 

 

 
 

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 
 
Prezentare Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) este organism de jurisdicție specifică în dome-

niul achizițiilor publice, înființat în scopul garantării respectării legislației de către autoritățile contractante, datorită 
rolului său principal de remediere și, subsidiar, de anulare a procedurilor de atribuire nelegale. Consiliul are com-
petența soluționării contestațiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziție publică înainte de încheierea con-
tractelor, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire 
a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 
de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.  

CNSC dispune, potrivit legii, de un număr de 36 de membri și 64 de persoane cu statut de personal tehnico-
administrativ. Conducerea CNSC este asigurată de un președinte, ales prin vot secret pentru o perioadă de 
trei ani, cu majoritate absolută, de către membrii Consiliului reuniți în plen. Potrivit legii, mandatul președintelui 
CNSC fi reînnoit o singură dată.  

 

Opinia                
de audit 

Pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar pentru exercițiul bugetar 2017 a fost 
exprimată o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, având în vedere modul de 
aplicare de către entitatea auditată a dispozițiilor legale în materie de salarizare, aspecte care prin natură și 
context constituie riscuri de afectare a fondurilor bugetare alocate CNSC. 

 

Constatări Examinarea situațiilor financiare aferente exercițiului bugetar 2017 a relevat următoarele aspecte:  

• stabilirea și acordarea drepturilor salariale aferente consilierilor de soluționare a contestațiilor în domeniul 
achizițiilor publice prin aplicarea regimului juridic a două funcții publice – funcția de demnitate publică și cea 
de funcționar public (Legea nr. 101/2016)4, afectând în acest mod gradul de conformitate cu principiul 
general potrivit căruia fiecărei categorii de funcții publice îi corespunde un singur regim juridic și, prin 
urmare, o singură formă de salarizare. Această abordare constituie premisă pentru combinarea prevederilor 
legale apreciate favorabile, specifice salarizării atât a funcționarilor publici, cât și a celor referitoare la 
salarizarea funcțiilor de demnitate publică, cu risc de afectare a fondurilor bugetare alocate instituției; 

• abordarea diferențiată a modului de stabilire a drepturilor salariale a membrilor Consiliului (în anul 2017 față de 
anul 2018), determinată de raportarea alternativă la funcția de demnitate publică și la cea de funcționar public. 
 

                                                            
4 Legea nr. 101/2016 art. 46: „Membrii Consiliului sunt funcționari publici cu statut special, denumiți consilieri de soluționare a contestațiilor în domeniul 
achizițiilor publice. Aceștia sunt asimilați din punctul de vedere al salarizării funcției publice de consilier de concurență. (2) Președintele Consiliului este asimilat 
din punctul de vedere al salarizării funcției de președinte al Consiliului Concurenței, iar membrii colegiului sunt asimilați din punctul de vedere al salarizării 
funcției de vicepreședinte al Consiliului Concurenței”. 
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Recomandări Pentru remedierea situației identificate s-a recomandat să se procedeze la stabilirea salariului de bază/in-
demnizației personalului încadrat pe funcții specifice de consilieri de soluționare a contestațiilor în domeniul 
achizițiilor publice, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Finanțelor Publice și Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici; cuantificarea și înlăturarea efectelor financiare negative, după caz. 

Conducerea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și-a însușit concluziile auditului financiar, 
context în care nu a formulat obiecțiuni și nici nu a contestat decizia emisă cu măsurile de remediere, iar 
raportul de audit a fost valorificat prin emiterea unei decizii cu măsuri de clarificare a regimului juridic a per-
soanelor care ocupă funcția de consilieri de soluționare a contestațiilor din domeniul achizițiilor publice, cuan-
tificarea și înlăturarea efectelor financiare negative, după caz.  

Pentru înlăturarea unor nereguli constatate în activitatea financiar-contabilă aferentă exercițiilor bugetare 
anterioare, care au avut ca efect producerea unui prejudiciu în sumă de 74,6 mii lei, a fost emisă decizie cu 
măsuri de recuperare și virare la bugetul de stat. Conducerea CNSC a solicitat prelungirea termenului de 
realizare în vederea încasării eșalonate a debitului, context în care în urma verificării gradului de implementare 
s-a constatat că măsura este parțial implementată. 

 

 
 
 

 

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI 
 
Prezentare Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) este o instituție de specialitate a admi-

nistrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și sub coordonarea ministrului 
economiei, ce funcționează în baza OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, pe structura fostei Autorități pentru 
Valorificarea Activelor Statului (AVAS).  

Pentru îndeplinirea rolului său, AAAS desfășoară două activități principale, și anume: activitatea de 
valorificare a activelor statului și activitatea de privatizare și administrare a participațiilor statului.

Opinia                   
de audit 

Având în vedere rezultatele misiunii de audit financiar și măsurile dispuse prin decizii ale Curții de Conturi, 
ca urmare a abaterilor constatate în anii precedenți, măsuri care nu au fost duse la îndeplinire de AAAS, se 
concluzionează că situațiile financiare pe anul 2017 ale AAAS nu oferă o imagine fidelă și reală, sub toate 
aspectele semnificative, a activelor, a poziției financiare, precum și a performanței financiare și a rezultatului 
patrimonial, astfel că a fost exprimată o opinie contrară. 

Constatări Din verificarea efectuată au fost constatate unele deficiențe privind înregistrarea în evidența contabilă a AAAS a 
unor drepturi de creanță în valută stabilite prin sentință judecătorească, care au fost înregistrate la o valoare incorectă 
în contabilitate, deoarece nu a fost utilizat cursul de schimb al BNR din data înregistrării acestora și nici nu au fost 
reevaluate la finele anului 2017, rezultând o diferență neînregistrată în contabilitate de 10.655 mii lei. 

În timpul misiunii de audit financiar a fost înregistrată în evidența contabilă diferența de curs valutar aferentă 
creanței, stabilită conform legii. 

 S-a constatat faptul că persistă abateri evidențiate în anii precedenți, dintre care menționăm: 
 denaturarea datelor cu privire la activele entității, constând în titluri de participare, din cauza menținerii

neconcordanței între valoarea participațiilor AAAS la societățile comerciale din portofoliu, înregistrată în 
evidența contabilă și valoarea participațiilor înregistrată în evidența operativă (54.024 mii lei); 

 deficiențe privind urmărirea recuperării unor drepturi de creanță cuvenite AAAS (valoare estimată 5.554 mii lei);
 aprobarea scăderii din evidența AAAS a unor creanțe, în sumă de 430 mii lei, fără a fi efectuată o analiză 

a măsurilor întreprinse în termenul de prescripție pentru încasarea lor, precum şi a cauzelor care au condus 
la imposibilitatea recuperării acestora; 

 nefinalizarea și/sau neexecutarea în termenul legal a procedurii de executare silită pentru recuperarea unor 
creanțe bancare deținute la un număr însemnat de debitori (valoare estimată 56.817 mii lei); 

 neefectuarea unei analize cu privire la cauzele care au dus la plata cu întârziere a unor obligații 
contractuale, fapt ce a determinat obligarea AAAS, prin sentință judecătorească, la plata unor despăgubiri 
(valoare estimată 17.496 mii lei); 

 deficiențe privind modul de evidențiere în patrimoniul AAAS a operațiunilor de scutire la plată a unor creanțe 
bugetare, acordate în baza unor acte normative (valoare estimată 12.610 mii lei). 
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Recomandări S-a recomandat analizarea modului în care au fost înregistrate în evidența contabilă creanțele în valută 
stabilite de instanță în favoarea AAAS, precum și modul în care au fost evaluate drepturile de creanță în valută, 
la finele anului. 

 

 
 
 

 

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA 
 
Prezentare Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) este for național de consacrare științifică, apolitic, 

care reunește personalități reprezentative ale științei.  
AOSR este instituție de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă, fiind 

continuatorul și unicul legatar al Academiei de Științe din România, care a funcționat în perioada 1936-1948,
și al Asociației Oamenilor de Știință din România, care și-a schimbat titulatura în Academia Oamenilor de 
Știință din România în anul 1996. 

 

Opinia                   
de audit 

În anul 2018, la această entitate s-a efectuat misiunea de audit financiar asupra Contului anual de execuție 
a bugetului de stat pentru anul 2017, exprimându-se o opinie contrară, determinată de faptul că valoarea
cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate se situează peste pragul de semnificație stabilit în 
etapa de planificare a misiunii de audit financiar. 

 

Măsuri                  
luate                    
în timpul 
auditului 

Pe parcursul misiunii, entitatea a luat măsuri de corectare a înregistrării eronate a unor lucrări de instalații 
climatizare executate în anul 2017, care nu au fost clasificate corect (ca o reparație capitală), ci au avut un 
tratament contabil de reparație curentă. Prin note contabile, cu ajutorul rezultatului reportat s-au efectuat 
corecțiile și a fost înregistrată în evidența contabilă, ca activ fix, cu valoarea de 157 mii lei. 
 

Constatări Referitor la cheltuielile decontate de entitate privind formarea profesională a salariaților au fost identificate 
patru deconturi de cheltuieli care nu respectau principiile privind economicitatea, eficiența și eficacitatea, 
întrucât acestea erau aferente unor cheltuieli de cazare la hoteluri a căror clasificare este de 4 stele, în condițiile 
în care, conform prevederilor legale, în cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură turistică de confort 
superior celei de 3 stele, se decontează numai 50% din tariful de cazare perceput. 

În timpul ședinței de conciliere, entitatea a prezentat documente justificative, din care rezultă că hotelurile 
în cauză dețin pe lângă clasificarea turistică de 4 stele și clasificare turistică de 3 stele pentru unele spații de 
cazare, acordată de către Autoritatea Națională de Turism (Ministerul Turismului). 

Referitor la evaluarea sistemului de control intern managerial și a modului de implementare a acestuia, din 
verificările efectuate a reieșit că nu au fost elaborate proceduri pentru toate activitățile desfășurate de AOSR. 
Astfel, din totalul de 59 de activități procedurabile, identificate la nivelul AOSR, au fost elaborate 57 de pro-
ceduri, două proceduri nefiind elaborate. Dintre acestea, o procedură este de sistem „Delegarea 
competențelor” (PS–2), iar cealaltă este o procedură operațională „Gestionarea creanțelor și datoriilor” (PO –
EA 20). Totodată, din cele 59 de proceduri implementate în instituție, 20 de proceduri nu au fost actualizate. 

Referitor la modul de întocmire a planului de audit intern s-au constatat câteva deficiențe:  
- nu sunt cuprinse activități de audit care să aibă în vedere activitatea de bază; 
- nu au fost elaborate norme metodologice privind exercitarea activității de audit public intern specifice 

entității publice în care își desfășoară activitatea, avizate de către UCAPI, conform prevederilor pct. 1.4.
din HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.
 

Recomandări Recomandările formulate cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficiențelor con-
statate în timpul misiunii de audit s-au referit, în principal, la elaborarea unei proceduri prin care să se prevadă 
ca, la momentul decontării cheltuielilor privind cazarea, participanții la cursurile de pregătire profesională să 
prezinte, ca document justificativ, desfășurătorul de la unitatea de cazare; continuarea demersurilor în vederea 
implementării unui sistem de control intern managerial în conformitate cu prevederile legale, care să furnizeze 
asigurarea că activitatea entității se desfășoară în concordanță cu obiectivele specifice ale acesteia; elaborarea 
normelor metodologice privind exercitarea activității de audit public intern specifice entității publice în care își 
desfășoară activitatea, avizate de UCAPI, conform prevederilor legale, precum și pentru întocmirea Planului 
anual de audit în conformitate cu prevederile în vigoare, aplicabile în domeniu. 
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CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONVENȚIEI ONU                      
PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

 
Prezentare Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Diza-

bilități (Consiliul de monitorizare) reprezintă autoritatea administrativă autonomă cu personalitate juridică, 
aflată sub control parlamentar, având ca scop promovarea, protecția și monitorizarea implementării Convenției 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010. Consiliul de moni-
torizare, înființat în baza prevederilor Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește atribuții de 
examinare a respectării exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilități, a principiilor legalității, demnității 
persoanelor, nediscriminării, egalității de șanse, precum și ale independenței funcționale a personalului din 
instituțiile publice și private.  

Conducerea Consiliului de monitorizare este asigurată de un președinte și un vicepreședinte, numiți de 
Senat, cu avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități a Senatului, la propunerea organizațiilor 
neguvernamentale care desfășoară programe de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a 
organizațiilor neguvernamentale care reprezintă persoanele cu dizabilități. Mandatul președintelui și al 
vicepreședintelui este de patru ani și poate fi reînnoit o singură dată. Funcția de președinte este asimilată 
funcției de secretar de stat, iar funcția de vicepreședinte funcției de subsecretar de stat. 

 

Opinia                   
de audit 

Pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar pentru exercițiului bugetar 2017 a fost 
exprimată o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, ca urmare a faptului că 
valoarea unor indicatori economico-financiari raportați prin situațiile financiare a fost denaturată, însă erorile 
identificate nu au avut caracter generalizat.  

 

Constatări În urma examinării situațiilor financiare au fost identificate unele erori/deficiențe, corectate integral în timpul 
misiunii de audit financiar: 

- erori de reflectare în evidența contabilă a unor operațiuni economice care au afectat rulajele și soldurile 
conturilor sintetice de gradul II ale contului „Asigurări sociale”, precum și rulajele conturilor de cheltuieli 
corespunzătoare;  

- înregistrarea eronată și/sau neînregistrarea unor operațiuni financiar-contabile privind unele active (bunuri 
de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe). 

 

Recomandări Conducerea Consiliului de monitorizare și-a însușit concluziile auditului și a corectat integral erorile conta-
bile fără a exprima un punct de vedere divergent și fără a formula obiecțiuni. În contextul în care erorile/defi-
ciențele constatate au fost corectate/remediate integral până la finalizarea misiunii de audit financiar, nu au 
mai fost formulate recomandări. 

 

 
 
 
 
 

 

MINISTERUL TURISMULUI 
 
Prezentare Ministerul Turismului (MT) a fost înființat în baza prevederilor OUG nr. 1/4.01.2017 pentru stabilirea unor 

măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
prin preluarea structurilor și a activității Autorității Naționale pentru Turism (ANT) și prin preluarea activităților 
și a structurilor de specialitate din domeniul turismului de la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu 
Mediul de Afaceri. 

La această entitate s-a efectuat o misiune de audit financiar asupra contului anual de execuție a bugetului 
de stat pentru anul 2017. 

 

Opinia                 
de audit 

În urma efectuării misiunii de audit a fost exprimată o opinie contrară, având în vedere abaterile de la 
regularitate și legalitate constatate cu influență asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017, 
care nu oferă, sub toate aspectele, o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte 
informații referitoare la activitatea desfășurată. 
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Constatări Au existat numeroase deficiențe care vizează, în principal, înregistrările în evidența contabilă a unor 
operațiuni, organizarea contabilității angajamentelor și a contabilității analitice, preluarea unor active de la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, recuperarea unor debite sau 
procesul de inventariere. 

În ceea ce privește întocmirea situațiilor financiare anuale au fost identificate anumite neconcordanțe între 
plățile raportate în contul de execuție și anexele care însoțesc situațiile financiare anuale. Ministerul nu a 
procedat la: 
 înregistrarea în contabilitate a dividendelor încasate și virate la bugetul de stat, în sumă de 734 mii lei, 

aferente profitului realizat în anul 2016 de către două societăți comerciale la care ministerul deține 
participații la capitalul social; 

 organizarea evidenței angajamentelor bugetare și legale în conturi în afara bilanțului, ceea ce a determinat 
neraportarea în contul de execuție întocmit la sfârșitul anului a angajamentelor legale de plată la 
31.12.2017; 

 organizarea contabilității analitice a garanțiilor constituite de către prestator în baza contractelor de prestări 
servicii și, totodată, nu a urmărit constituirea garanțiilor în cuantumul stabilit prin contract și nici nu a fost 
organizată contabilitatea extrabilanțieră (pentru scrisorile de garanție bancară constituite de prestator/furnizor) 
în sensul că nu a fost organizată evidența analitică pe contracte și beneficiari; 

 înregistrarea în evidența contabilă a obligațiilor de plată în sumă de 657 mii lei, stabilite în sarcina instituției 
prin sentințe judecătorești definitive și irevocabile reprezentând penalități de întârziere, dobânzi legale, 
cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare precum și neluarea măsurilor legale pentru achitarea acestor 
obligații, precum și neluarea măsurilor legale privind recuperarea sumelor ce urmează a fi achitate, de la 
persoanele care se fac vinovate; 
Ministerul Turismului, în anul 2017, pentru participarea salariaților la workshop-urile Comisiei Europene a 

suportat cheltuielile de transport aerian internațional (5 mii lei), fără a face demersuri în scopul recuperării lor 
de la Comisia Europeană, în condițiile în care în invitațiile de participare era menționată expres posibilitatea de 
recuperare a acestor sume. 

Ministerul Turismului a procedat la preluarea scriptică de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, fără documente care atestă proprietatea, a unui număr de 11 autoturisme,
utilizate de reprezentanțele de turism din străinătate, fără înregistrarea în evidența contabilă a acestora. Prin 
procesul-verbal încheiat se atestă prezența doar a nouă autoturisme, dintre care doar un autoturism este în 
stare de funcționare. Totodată, deși se impunea casarea și valorificarea autoturismelor nefuncționale s-au 
efectuat cheltuieli pentru asigurarea garării în perioada 2015-2017, în sumă de 10 mii euro. 

Ministerul nu a inițiat demersuri privind recuperarea debitelor în sumă de 1.251 mii lei, evidențiate în conta-
bilitate (avansuri de trezorerie în lei și valută și debitori) la sfârșitul anului și a menținut în mod nejustificat în 
evidența contabilă, pe o perioadă mai mare de trei luni a sumelor aflate în curs de clarificare, în sumă de 1.304 
mii lei, fără aprobarea ordonatorului de credite. 

Totodată, ministerul a menținut nejustificat în conturi contabile suma de 217 mii lei, aferentă unui proiect 
finalizat încă din anul 2016, fiind astfel afectată realitatea datelor raportate prin situațiile financiare încheiate 
pentru exercițiul financiar al anului 2017. 

S-a mai constatat că nu au fost respectate întocmai prevederile legale privind efectuarea inventarierii 
patrimoniului, respectiv neefectuarea inventarierii elementelor patrimoniale la termenele și în condițiile stabilite 
de lege. Prin urmare, situațiile financiare anuale au fost întocmite și predate fără a reflecta rezultatul inventarierii 
patrimoniului. Nu a fost prezentat procesul-verbal de inventariere a patrimoniului Ministerului Turismului pe anul 
2017, cu anexele aferente (declarații gestionari, liste de inventariere, componența soldului conturilor contabile etc). 

Au fost efectuate plăți în sumă de 216 mii lei, aferente cheltuielilor din fonduri publice pentru servicii de 
amenajare a standului României la târguri de turism organizate în afara țării, fără respectarea prevederilor 
legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor (fără documente justificative, fără 
evidențierea în contabilitate a unor facturi, fără aprobarea ordonatorului de credite sau a altor persoane din 
conducerea entității, fără o estimare realistă a valorii achiziției, fără a verifica realitatea, regularitatea și 
legalitatea operațiunilor din documentele prezentate la plată). 

Au fost identificate stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă aferente materialelor pentru promovarea 
turismului (hărți, albume, broșuri ș.a.) cu o vechime mai mare de trei ani și în valoare estimată la 4.028 mii lei, 
precum și existența unor diferențe, în sumă de 4.779 mii lei, între valoarea stocurilor evidențiată la 31.12.2017 
în balanța analitică, și valoarea stocurilor evidențiată în situațiile scriptice tehnico-operative pe gestiune. 
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În timpul misiunii de audit financiar au fost inițiate acțiuni de înlăturare a unora dintre deficiențele constatate 
de Curtea de Conturi, dintre care exemplificăm prin faptul că a fost întocmită nota prin care ordonatorul principal 
de credite a aprobat menținerea în soldul contului „Decontări din operațiuni în curs de clarificare” a sumei de 
1.304 mii lei, existentă la data de 31.12.2017, în vederea stabilirii componenței acesteia, fără a fi menționată 
însă o dată-limită pentru clarificare. 

De asemenea, în timpul ședinței de Conciliere a fost prezentat Ordinul ministrului Turismului nr. 1003/2018, 
prin care a fost modificată componența comisiilor de inventariere și perioada de desfășurare a inventarierii. 

 

Recomandări Conducerea Ministerului Turismului va dispune măsuri pentru: 
 identificarea situațiilor privind dividendele cuvenite de la societățile comerciale la care ministerul deține 

participații la capitalul social, în vederea înregistrării, raportării și virării acestora la bugetul de stat; 
 organizarea evidenței angajamentelor bugetare și legale, precum și întocmirea situațiilor financiare anuale 

conform reglementărilor legale în vigoare; 
 respectarea principiului contabil al intangibilității, la întocmirea bilanțului de deschidere, prin analiza soldurilor 

finale ale conturilor din bilanțul de închidere, precum și a celui de deschidere. De asemenea, vor fi dispuse 
măsuri pentru analizarea plăților efectuate și raportate prin contul de execuție și în situațiile financiare; 

  identificarea și a altor cazuri de avansuri acordate și nejustificate, respectiv de debite înregistrate, pentru 
care, nu au fost întreprinse măsuri legale de recuperare, pentru cazurile identificate, se va proceda la 
analiza vechimii lor, situație în care pentru avansurile nejustificate/nerestituite în termen, respectiv pentru 
debitele nerecuperate se va proceda la stabilirea cuantumului sumelor de recuperat (inclusiv accesoriile
calculate în condițiile legii), înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite, recuperarea acestora în 
condiţiile legii și virarea lor la bugetul de stat;  

 clarificarea sumelor evidențiate în contul „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”; organizarea 
contabilității garanțiilor de bună execuție; 

 analiza stocurilor fără mişcare sau cu mişcare lentă, aflate în gestiune, în vederea stabilirii componenţei pe 
vechimi, a stocurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii și a celor care nu mai sunt necesare desfă-
şurării activităţii, pentru care se impune valorificarea acestora în condiţiile legii;  

 analiza modului de preluare a autoturismelor (aparținând MDRAPFE), utilizate de reprezentanțele de 
turism, evidențierea în contabilitate a autoturismelor preluate cu acte încheiate în condițiile legii, precum și 
de inventariere anuală a autoturismelor efectiv preluate;  

 angajarea cheltuielilor pentru participarea la diverse târguri internaționale (servicii de amenajare și decorare 
a standului României) să se realizeze pe baza bunei gestiuni financiare; 

 extinderea verificărilor asupra contractelor de servicii încheiate pentru organizarea participării la diverse 
târguri de turism organizate în afara țării, în vederea identificării și a altor cazuri de: servicii de amenajare 
stand, pentru care valoarea estimată a cheltuielilor a fost stabilită în mod nerealist; de plăți efectuate fără 
a se verifica realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor din documentele prezentate la plată; de plăți 
fără documente care să ateste aprobarea ordonatorului de credite sau a altor persoane din conducerea 
Ministerului Turismului etc., pentru cazurile constatate, se vor dispune măsuri pentru stabilirea întinderii 
prejudiciului produs ca urmare a plăţilor efectuate pentru astfel de servicii, înregistrarea în contabilitate a 
sumelor stabilite, recuperarea lor în condițiile legii (inclusiv beneficiile nerealizate) și virarea lor la bugetul 
de stat, precum și corectarea rezultatelor contabile înregistrate; 

 extinderea verificărilor asupra tuturor sentințelor judecătorești rămase definitive și irevocabile, precum și a 
dosarelor aflate pe rol, analizându-se cauzele care au determinat plata cu întârziere a obligațiilor 
contractuale, întârziere ce a atras obligarea instituției, prin sentințe judecătorești, la plata unor penalități, 
dobânzi legale, cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare și, în funcție de rezultatele analizei, stabilirea 
întinderii eventualului prejudiciu creat Ministerului Turismului, precum și dispunerea tuturor măsurilor legale 
de recuperare, evidențiere în contabilitate și urmărirea încasării acestora, potrivit legii; 

 intrarea în legalitate privind „rambursarea cheltuielilor de transport pentru participarea delegaților români 
la workshopurile Comisiei Europene”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

 organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
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MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT 
 

Prezentare Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) s-a organizat și funcționează ca 
organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, aplicând strategia și Programul de 
guvernare în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, comerțului, antreprenoriatului și investițiilor 
străine, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici. 

Activitatea ministerului a fost reglementată prin HG nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministe-
rului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Opinia                   
de audit 

La nivelul ministerului a fost emisă opinie contrară din cauza efectelor denaturărilor semnalate și pre-
zentate și a faptului că situațiile financiare în ansamblul lor nu prezintă fidel performanța financiară a acestuia 
la 31.12.2017 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.

Măsuri                  
luate                   
în timpul 
auditului 

Prin misiunea de audit efectuată, ministerul a dispus măsuri operative pentru remedierea deficiențelor 
constatate în timpul auditului prin: 
 transmiterea unor adrese Ministerului Economiei și MFP, având ca scop clarificarea situației juridice a unuor

imobile (construcție și teren) în scopul asigurării integrității patrimoniului aflat în administrarea ministerului;
 elaborarea unor proiecte de proceduri operaționale privind circuitul documentelor și efectuarea deplasărilor, 

având ca scop implementarea unui sistem de control intern managerial adecvat tuturor activităților 
desfășurate în cadrul ministerului. 

Constatări Cele mai multe deficiențe se referă la erorile de înregistrare sau neînregistrarea în evidența contabilă a 
unor operațiuni sau a unor active. Astfel: 
• în evidența contabilă nu a fost înregistrat un imobil cu suprafață construită de 492 mp, desfășurată pe o 

suprafață de 1.968 mp și un teren de 1.500 mp aparținând domeniului public al statului, dat în administrarea 
ministerului prin hotărâre de guvern, imobil aflat în utilizarea unei persoane juridice de drept privat;  

• în bilanțul contabil nu sunt prezentate active financiare sub formă de titluri de participare necotate, respectiv 
investiții pe termen lung, în sumă de 865 mii lei, preluate la înființarea entității și evidențiate scriptic în 
bilanțul de deschidere al anului 2017. A mai fost identificat în evidența contabilă un activ corporal (teren) în 
suprafață de 850 mp, la valoarea simbolică de 850 lei, mult sub valoarea de piață; 

• nu au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 18.714 mii lei, aferente plăților efectuate către Birourile de 
promovare comercial-economică din rețeaua externă pentru asigurarea funcționării acestora; 

• în evidența contabilă nu a fost înregistrată suma de 483 mii lei, aferente hotărârilor definitive și irevocabile 
pronunțate în instanțele de judecată și pentru care entitatea a primit somații de plată/popriri, conform 
dosarelor de executare silită de plată; 

• în evidența contabilă nu au fost înregistrate datorii de plată provenind din bunuri achiziționate și servicii prestate 
în sumă de 2.926 mii lei și, prin urmare, nu au fost raportate în situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017.
La nivelul ministerului nu au fost formalizate și aprobate politici contabile, monografii contabile dedicate opera-

țiunilor cu caracter specific și nu au fost inițiate măsuri în vederea asigurării implementării Standardului 14 –
Raportarea contabilă și financiară – prevăzut în Codul controlului intern managerial specific entităților publice. Au 
fost identificate situații de nerespectare a principiului contabilității pe bază de angajamente în conducerea 
evidenței contabile, la nivelul aparatului propriu nefiind organizată și condusă evidența angajamentelor bugetare, 
iar soldul contului „Angajamente legale” nu reflectă obligațiile rămase neachitate la data de 31.12.2017. 

Ministerul a procedat la preluarea soldurilor din evidențele Ministerului Economiei fără a se cunoaște componența 
soldurilor conturilor contabile prezentate în balanța de verificare încheiată la 31.12.2017, respectiv cuantumul real al 
activelor și al datoriilor instituției raportate în Bilanțul anual contabil încheiat la data de 31.12.2017. 

La nivelul ministerului nu a fost organizat un compartiment de audit public intern, nu a fost implementat un 
sistem de control intern managerial adecvat tuturor activităților desfășurate, fiind implementate parțial nouă 
standarde. De asemenea, au fost constatate deficiențe privind modul de organizare și exercitare a controlului 
financiar preventiv propriu, prin acordarea vizei, ulterior plății sau fără o verificare temeinică a documentelor 
care au stat la baza operațiunilor.  

Nu a fost efectuată inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 
la data înființării și nici la sfârșit de exercițiu financiar, iar delegarea calității de ordonator principal de credite a 
fost efectuată prin ordin de ministru, în care sunt conținute competențe cu caracter general, fără o descriere și 
precizare a limitelor și condițiilor în care se deleagă calitatea de ordonator de credite. 
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Au mai fost identificate plăți în sumă de 11 mii lei, reprezentând plăți duble aferente contravalorii unor 
servicii deja achitate și nu au fost recuperate cheltuielile de transport aerian internațional în sumă de 51 mii lei, 
conform modalităților de rambursare a acestora stabilite la Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene sau 
în baza memorandumurilor încheiate cu Ministerul Afacerilor Externe. Achizițiile de bilete de avion s-au realizat 
în baza invitației de participare la ofertare și reofertare, respectiv oferta desemnată câștigătoare, fără a fi 
încheiate contracte subsecvente între prestatorii de servicii și MMACA, așa cum prevede Acordul-cadru de 
prestări de servicii pentru transport aerian de pasageri, bagaje, bagaje neînsoțite. 

Recomandări Curtea de Conturi a formulat recomandări pentru a fi dispuse măsuri legale în vederea asigurării integrității 
patrimoniului instituției și prezentării corecte a acestuia în situațiile financiare, prin înregistrarea în integralitate a 
patrimoniului instituției în evidențele contabile și reglementarea situației juridice, prin inițierea de măsuri care să 
conducă la actualizarea informațiilor privind bunurile din domeniul public al statului la MFP, precum și efectuarea 
reevaluării activelor ministerului, astfel încât să fie prezentate la valoarea justă în situațiile financiare. 

Ministerul va acționa pentru: 
 asigurarea unui circuit optim al documentelor între structurile funcționale ale instituției, a sistemului de 

monitorizare a programului de achiziții publice și a respectării principiilor contabilității de angajamente cu 
înregistrarea operațiunilor economico-financiare în momentul creării obligației de plată; 

 implementarea sistemului de control intern managerial, de organizare și exercitare a controlului financiar 
preventiv propriu, precum și organizarea și exercitarea activității de audit public intern; 

 finalizarea operațiunilor de predare preluare a patrimoniului și înregistrarea corespunzătoare a acestuia în 
evidențele contabile, dar și inventarierea generală a patrimoniului în conformitate cu prevederile legale; 

 întocmirea unei proceduri care să descrie modalitatea prin care se realizează delegarea atribuțiilor/compe-
tențelor de către ordonatorul de credite, precum și asumarea responsabilităților de către persoana delegată;

 recuperarea cheltuielilor de transport aerian ocazionate de participarea experților/delegaților români la 
reuniunile Consiliului Uniunii Europene sau Comisiei Europene, precum și cele în baza memorandumurilor 
încheiate cu Ministerul Afacerilor Externe; 

 respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice, precum și extinderea verificărilor în documentele 
instituției în vederea identificării situațiilor de același tip și dispunerea măsurilor legale în vederea asigurării 
sistemului de monitorizare al achizițiilor publice la nivelul aparatului propriu al MMACA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII 
 
Prezentare În anul 2017, Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) a fost organizat și a funcționat, potrivit prevederilor 

HG nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, ca organ de specialitate 
al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu rol de sinteză și 
coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniul cercetării științifice, dezvoltării 
tehnologice și inovării. 

Ministerul Cercetării și Inovării își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OG nr. 57/2002 privind 
cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile altor acte normative, în vigoare, incidente în domeniu. 

În calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, asigură, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, 
monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, iar, pe 
de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patri-
moniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică sustenabilă, 
accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața internă și internațională, satisfacerea nevoilor 
cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

Opinia                   
de audit 

În anul 2018, la MCI s-a desfășurat misiunea de audit financiar asupra Contului anual de execuție a 
bugetului de stat la instituțiile publice, în urma verificărilor exprimându-se o opinie contrară, având în vedere 
că denaturările sunt semnificative și generalizate, modul de administrare a patrimoniului public și privat al 
statului, precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli nu respectă principiile legalității și regularității, iar 
valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate constatate și extrapolate la nivelul 
populațiilor auditate se situează peste pragul de semnificație. 
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Constatări Referitor la elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare s-a constatat inexistența de credite de angajament aprobate, potrivit legii, pentru acțiunile 
multianuale. La fundamentarea și elaborarea proiectului de buget pentru anul 2017 nu au fost prevăzute credite 
de angajament la două categorii de cheltuieli aferente unor activități multianuale, respectiv activitatea de 
finanțare a Programul NUCLEU și activitatea de finanțare a Planului SECTORIAL, astfel că prin Legea 
bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 nu au fost aprobate credite de angajament.  

Cu privire la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare s-a constatat că evidența 
contabilă nu s-a condus și nu s-a organizat conform Normelor metodologice, a Planului de conturi și 
instrucțiunilor de aplicare a acestuia. În cursul anului 2017, entitatea a achiziționat active de natura 
echipamentelor tehnologice și alte active corporale a căror valoare (369 mii lei) a fost înregistrată, eronat, în
contul contabil „Active fixe corporale în curs de execuție” și, ulterior, în funcție de natura activului, fie în contul 
contabil „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”, fie în contul contabil „Mobilier, aparatură 
birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale”, deși nu fac parte 
din cadrul unui obiectiv de investiții neterminat și nerecepționat până la sfârșitul perioadei. 

În soldul conturilor „Clienți” și „Debitori peste 1 an” se mențin creanțe care sunt în afara termenului legal de 
prescripție și pentru care nu s-au efectuat demersuri concrete de recuperare, în sumă de 627 mii lei. În timpul 
misiunii de audit, suma de 34 mii lei reprezentând facturi emise în cursul anului 2016, reprezentând contra-
valoare unei chirii datorate de o societate, s-a trecut în contul „Clienți cu termen peste 1 an”. 

S-au identificat obligații de plată neraportate prin Contul de execuție la 31.12.2017. Astfel, s-a constatat 
faptul că în Anexele nr. 6 și 7 ale Situațiilor financiare la 31.12.2017, respectiv „Contul de execuție a bugetului 
instituției publice - cheltuieli” și în Anexa nr. 26 „Fișa programului”, datele raportate sunt necorelate și nu 
corespund cu realitatea în ceea ce privește creditele de angajament, iar angajamentele legale de plătit nu au 
fost raportate. Obligațiile legale de plată neraportate în Contul de execuție la data de 31.12.2017 sunt în sumă 
de 396.600 mii lei. 

În contabilitatea obligațiilor de plată nu a fost evidențiat titlul de creanță emis de Direcția Generală Cooperare 
Teritorial Europeană pentru recuperarea sumei de 4.328 mii lei ca urmare a neregulilor constatate în cadrul 
proiectului RINNO. Obligația de plată nu a fost evidențiată nici în momentul comunicării (când obligația era certă), 
nici în momentul primirii somației de plată și nici în momentul comunicării de către Ministerul Finanțelor Publice a 
deciziei de consemnare a sumei respective pe măsura creării de disponibil în conturile ministerului. Suma de 
4.328 mii lei a fost înregistrată în contabilitatea obligațiilor ministerului în timpul misiunii de audit. 

Din analiza situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2017 s-a constatat faptul că se mențineau în contul 
„Decontări din operații în curs de clarificare” sume înregistrate în perioada 2012-2017, în sumă de 400.251 mii lei, 
pentru unele dintre aceste sume fiind depășit termenul de trei luni prevăzut de legislația în vigoare pentru a 
menține sume în acest cont fără existența unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite.  

În legătură cu obiectivul calitatea gestiunii economico-financiare s-a constatat că nu au fost respectate 
prevederile legale privind justificarea sumelor primite de institutele naționale pentru cercetare-dezvoltare pentru 
realizarea obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice. Astfel, în contractele de finanțare nu s-a prevăzut 
modalitatea de plată, iar sumele aferente realizării investițiilor în anul 2017 au fost plătite trimestrial, în avans, fără 
a exista în contractele de finanțare prevederi referitoare la modalitatea plată, justificarea ulterioară a sumelor 
primite și utilizate, documentele și situațiile pe care ar trebui să le prezinte beneficiarii cu privire la plățile efectuate, 
precum și la realizarea unor eventuale inspecții privind stadiul fizic al obiectivelor de investiții. Valoarea estimată 
a sumelor plătite în avans fără a exista prevederi contractuale este de 31.174 mii lei. 

În mod asemănător, în anul 2017, Institutul NCD Geologic al României (IGR) a primit suma de 50 mii lei 
pentru achiziția unui soft informatic 3D, iar până la data de 31.12.2017, beneficiarul nu returnase sumele 
neutilizate și nu justificase modul de cheltuire a banilor/de achiziție a softului informatic, transmițând doar 
ordinul de plată reprezentând transferul sumei din contul de trezorerie în contul bancar al beneficiarului. În 
timpul misiunii, beneficiarul a transmis o notă justificativă privind achiziția unei licențe conținând trei module 
pentru o perioadă de cinci ani, precum și o licență/soft pentru perioada 20.12 2017-19.12.2018, deși conform 
Notei de fundamentare existente la nivelul MCI, notă neînsușită și neaprobată de conducerea IGR și a MCI, 
beneficiarul trebuia să achiziționeze o singură licență aferentă unui soft de modelare 3D. La solicitarea MCI, 
beneficiarului a prezentat copii ale documentelor de plată certificate conform cu originalul, din cuprinsul cărora 
rezultă că, până la 31.12.2018, IGR a plătit suma de 11,5 mii euro. 

Un alt aspect identificat a fost legat de neefectuarea tuturor demersurilor de asigurare a economicității, 
eficacității și eficienței în alocarea și utilizarea fondurilor publice aferente obiectivelor de investiții ale institutelor 
naționale de cercetare-dezvoltare, întrucât finanțarea de la bugetul de stat a obiectivelor de investiții ale INCD-
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urilor s-a efectuat fără întreprinderea tuturor demersurilor care să asigure includerea în cadrul proiectelor 
finanțate din fonduri publice a celor cu beneficii economice și sociale ridicate, în condiții de regularitate, 
economicitate, eficiență și eficacitate, adică fără respectarea în totalitate a rezultatelor prioritizării și punctajului
minim de calificare, ceea ce a permis finanțarea unor investiții care, potrivit evaluării efectuate de comisiile de 
evaluare, nu se justifică din punct de vedere economic și social. Valoarea estimată a investițiilor incluse la 
finanțare prin excepție de la criteriul privind punctajul minim de calificare este de 3.948 mii lei.  

Au fost identificate deficiențe în legătură cu finanțarea obiectivului de investiții privind dezafectarea 
reactorului nuclear din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară 
„Horia Hulubei”. La data de 31.12.2017 nu se cunoștea valoarea lucrărilor de construcții-montaj executate, MCI 
nestabilind valoarea totală a investiției cu specificarea distinctă a valorii cheltuielilor de construcții-montaj, 
stabilirea activităților care trebuiau realizate în anul 2017 efectuându-se fără a se respecta valorile din 
graficul/tabelul de activități din cuprinsul studiului de fezabilitate, iar referitor la modul de execuție/realizare a 
activităților prevăzute pentru 2017 s-a constatat că, pentru două dintre activitățile prevăzute, institutul a efectuat 
cheltuieli care au depășit limitele maxime stabilite pentru anul 2017, fără să existe un acord prealabil scris 
conform obligației contractuale.  

Tot în legătură cu obiectivul de investiții privind dezafectarea reactorului nuclear de la Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (INCDFIN HH) s-a constatat 
decontarea în anul 2017 a unor cheltuieli care nu au legătură cu realizarea obiectivului de investiții, respectiv:
˗ deplasări interne și externe fără o legătură directă cu realizarea obiectivului de investiții, reprezentând

participări la diverse manifestări de specialitate; 
˗ întrucât prin contractul de finanțare nu s-a stabilit un mod de decontare a lucrărilor executate, INCDFIN HH 

nu a ținut cont de faptul că operațiunea de dezafectare a reactorului nuclear este un obiectiv de investiții și a 
procedat în mod similar finanțării proiectelor de cercetare-dezvoltare, întocmind devize postcalcul pe structura-
cadru a devizului specific acestor proiecte, incluzând în devize și solicitând spre decontare cheltuieli de regie
generală aferente atât lucrărilor/serviciilor executate în regie proprie, cât și aferente unor lucrări, servicii și 
procurări de bunuri de natura mijloacelor fixe sau obiecte de inventar achiziționate, executate și recepționate
în baza unor contracte încheiate cu terți. 
O altă neregulă identificată se referă la stabilirea și decontarea cheltuielilor indirecte aferente programului 

NUCLEU prin includerea în calculul acestora a unor cheltuieli neeligibile, respectiv cheltuieli exceptate potrivit 
prevederilor din contractele de finanțare, în sumă de 889 mii lei. 

Din verificarea modului în care a fost organizată și s-a desfășurat activitatea de inventariere a elementelor 
patrimoniale deținute de entitate s-a constatat că nu au fost respectate prevederile legale referitoare la 
efectuarea și valorificarea rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii. Exemplificăm: 
˗ terenurile și clădirile nu au fost inventariate pe baza documentelor care atestă proprietatea publică a 

statului; 
˗ creanțele și obligațiile față de terți au fost inventariate în mod formal, neexistând confirmarea transmiterii 

extraselor de cont (inventarierea corectă a acestor elemente ar fi relevat faptul că se mențin în conturile de 
creanțe debitori și/sau clienți radiați și pentru care nu s-au efectuat în termenul legal demersuri pentru 
recuperarea sumelor); 

˗ elementele de activ și pasiv fără substanță materială nu au fost supuse inventarierii (inventarierea acestor 
elemente ar fi scos în evidență menținerea nejustificată în contul „Decontări din operații în curs de 
clarificare” a unor sume peste termenul legal de trei luni fără aprobarea ordonatorului de credite). 
Cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia 

și a reglementărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului s-a constatat neefectuarea 
reevaluării tuturor bunurilor proprietate publică a statului la termenul prevăzut de lege (INCD „Delta Dunării”, 
INCD pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov ș.a.), neînregistrarea în evidențele cadastrale și de publicitate 
imobiliară a elementelor patrimoniale reprezentând bunuri din proprietatea publică a statului aflate în 
administrarea entităților din subordinea MCI (exemplu: Institutul de Fizică Atomică); neactualizarea valorii 
bunurilor înscrise în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului primite în administrarea 
entității auditate și/sau al unităților din subordine/sub autoritate cu datele din evidența contabilă. S-a mai 
constatat faptul că nu toate instalațiile și obiectivele de interes național pentru care au fost alocate sume pentru 
acoperirea cheltuielilor de întreținere, funcționare, exploatare și pază, în cursul anului 2017 sunt considerate 
bunuri proprietate publică a statului.
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Recomandări Recomandările formulate au drept scop corectarea erorilor, eliminarea deficiențelor constatate și evitarea 
producerii altora asemenea și vizează:  
 elaborarea/aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale privind modul de fundamentare a 

bugetului de venituri și cheltuieli în baza prevederilor legale; 
 elaborarea și aprobarea unei monografii contabile specifice activității entității cu respectarea normelor 

contabile în vigoare și efectuarea corecțiilor în sistemul informatic de prelucrare a datelor contabile în 
concordanță cu monografia și prevederile legale; 

 analiza periodică a soldurilor aferente clienților și debitorilor, în vederea identificării creanțelor incerte și 
înregistrarea corectă a acestora, precum și clarificarea, la data bilanțului, a sumelor ce se mențin nejustificat 
în conturile de creanțe; 

 efectuarea tuturor demersurilor legale ce se impun pentru asigurarea sumelor necesare pentru achitarea 
obligațiilor de plată stabilite prin titluri executorii; 

 includerea în contractele de finanțare a obiectivelor de investiții ale institutelor naționale de cercetare 
dezvoltare a unor prevederi referitoare la modul de justificare a sumelor primite și utilizate pentru realizarea 
investițiilor, astfel încât să se asigure derularea contractului de finanțare în condiții de regularitate, econo-
micitate, eficiență și eficacitate; 

 analiza modului de aprobare a finanțării investițiilor care nu întruneau punctajul minim de calificare, precum 
și modul de realizare al acestora de către beneficiari în vederea clarificării și identificării eventualelor 
obiective a căror finanțare nu se justifică, urmând a dispune măsurile legale care se impun, inclusiv recu-
perarea eventualelor sume acordate necuvenit; 

 clarificarea cheltuielilor aferente tuturor deplasărilor decontate din bugetul obiectivului de investiții care, deși 
justificate din punct de vedere al activității entității, nu au legătură cu realizarea obiectivului de investiții, 
urmând a dispune măsuri legale de recuperare a sumelor identificate ca fiind decontate necuvenit, inclusiv 
a cheltuielilor de regie aferente; 

 analiza și clarificarea justificării legale a includerii în devizele postcalcul a cheltuielilor de regie generale 
atât pentru părțile de lucrări/servicii aferente obiectivului de investiții executate în regie proprie de INCDFIN 
HH, cât și pentru cele executate de terți, pentru care beneficiarul a solicitat cheltuieli de regie generală, 
urmând a se dispune recuperarea eventualelor sume decontate necuvenit; 

 analiza și clarificarea cheltuielilor care au fost incluse în devizele postcalcul și decontate pe proiectele de 
cercetare-dezvoltare din cadrul Programului NUCLEU prin prisma prevederilor legale și contractuale aplicabile;

 elaborarea unei proceduri scrise privind modul de organizare și desfășurare a operațiunilor de inventariere, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 efectuarea demersurilor legale pentru actualizarea Inventarului centralizat, respectiv solicitarea/transmiterea 
de către entitățile din subordine/sub autoritate direcției de specialitate din cadrul MCI a tuturor documentelor 
necesare înscrierii în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; clarificarea cadrului legal 
aplicabil instalațiilor/obiectivelor de interes național și al finanțării acestora, analiza fiecărei instalații/obiectiv 
de interes național prin prisma sursei de finanțare a realizării/execuției sale și stabilirea apartenenței la 
domeniul public, dacă este cazul, refacerea selecției instalațiilor/obiectivelor de interes național pentru care 
se va acorda finanțare de la bugetul de stat pentru funcționare, exploatare, întreținere și pază.  
 

 

 

 

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR 
 
Prezentare Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației 

publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, potrivit prevederilor HG nr. 20/2017 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Opinia                   
de audit 

În anul 2018, la acest minister s-a efectuat misiunea de audit financiar asupra contului anual de execuție a 
bugetului, formulându-se o opinie contrară determinată de faptul că: situațiile financiare nu au fost întocmite 
din toate punctele de vedere semnificative în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil 
în România și nu prezintă din toate punctele de vedere o imagine reală și fidelă a poziției financiare, a 
performanței sau a modificării poziției financiare a entității; modul de administrare a patrimoniului public și privat 
al statului, precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli nu respectă principiile legalității și regularității.



144 

De asemenea, s-a avut în vedere faptul că valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și 
regularitate constatate se situează peste pragul de semnificație, precum și faptul că nu au fost întreprinse toate 
demersurile pentru elaborarea și aprobarea, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale în domeniul 
apelor, a metodologiei de executare a creanțelor reprezentând venituri proprii ale Administrației Naționale „Apele 
Române” (ANAR), metodologie esențială pentru recuperarea creanțelor ANAR. 

 

Constatări Opinia de audit exprimată s-a bazat pe existența unor erori/abateri privind modul de administrare a 
patrimoniului public și privat al statului, precum și pe existența unor deficiențe în execuția bugetelor de venituri 
și cheltuieli reflectate în situațiile financiare întocmite de către entitatea auditată, inclusiv de unele entități din 
subordinea/sub coordonarea/sub autoritatea entității, iar neregulile și deficiențele care nu au putut fi corectate 
pe parcursul misiunii de audit sunt prezentate în continuare. 

Cu privire la elaborarea și fundamentarea proiectului de buget, precum și autorizarea, legalitatea și 
necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice s-a constatat că nu au fost efectuate 
toate demersurile pentru estimarea unor venituri și cheltuieli cuprinse în bugetul aprobat pentru anul 2017. 
Astfel, au fost constatate unele inadvertențe referitoare la valoarea încasărilor la titlurile „Subvenții de la bugetul 
de stat” și „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări”, iar la capitolul bugetar 
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică” au fost constatate unele inadvertențe referitoare la valoarea plăților. 
Aceste aspecte sunt determinate în principal de problematica estimării, în cadrul procedurii de fundamentare, 
elaborare și execuție a bugetului anual al MAP și al entităților în coordonare/sub autoritate, a valorii încasărilor 
și plăților din fondurile externe nerambursabile și a sumelor primite de la UE. O altă cauză a aspectelor mai 
sus menționate a fost lipsa unei proceduri operaționale cu privire la stabilirea și aplicarea unui set de reguli și 
operațiuni unitare privind reglementarea etapelor ce trebuie urmate referitor la rectificarea bugetară, potrivit 
prevederilor legale în vigoare. 

Referitor la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor control intern managerial a fost constatată 
nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea și funcționarea compartimentului de audit intern. 
Astfel, nu au fost efectuate demersuri în vederea desemnării unei persoane cu atribuții de coordonare a 
activității de audit, fapt care a avut consecințe asupra modului de luare a hotărârilor și acordare a avizărilor în 
cadrul acestui compartiment. Luând în considerare activitatea complexă a MAP și numărul redus de auditori 
din cadrul compartimentului de audit intern, este evident că aceștia nu pot să acopere aria auditabilă, astfel 
încât activitățile ministerului să fie auditate la trei ani, conform prevederilor legale. S-a mai constatat și faptul 
că nu au fost inițiate toate demersurile în vederea constituirii și funcționării unui comitet de audit intern în 
cazurile în care, potrivit prevederilor legale, în instituțiile publice centrale care derulează în cursul unui exercițiu 
bugetar un buget mai mare de 2.000.000 mii lei trebuie să se constituie un comitet de audit intern pentru a 
acționa în vederea creșterii eficienței activității de audit public intern. 

De asemenea, nu au fost efectuate toate demersurile în vederea elaborării și aprobării, prin ordin al 
conducătorului autorității publice centrale în domeniul apelor, a metodologiei de executare a creanțelor 
reprezentând venituri proprii ale ANAR, fapt ce a condus la încasarea doar a creanțelor plătite de bună voie și nu 
și a celor care trebuiau încasate prin executare. Potrivit situațiilor financiare întocmite de ANAR la data de 
31.05.2018 valoarea clienților (incerți și în litigiu) era 180.134 mii lei. În timpul misiunii de audit financiar au fost 
urgentate demersurile în scopul avizării proiectului de metodologie de executare a creanțelor reprezentând 
venituri proprii ale ANAR, proiect care a fost transmis către Ministerul Finanțelor Publice spre avizare.  

În legătură cu calitatea gestiunii economico-financiare s-a constatat plata neeconomicoasă a unor cheltuieli 
cu executarea silită. Astfel, s-au constatat situații de nesolicitare la instanțele judecătorești a unor termene de 
grație sau/și stabilirea unor termene de plată eșalonată a obligațiilor bănești reprezentând despăgubiri acordate 
proprietarilor de fond forestier cu funcție de protecție stabilită în amenajamentul silvic pentru perioada 2016-2017, 
fapt ce a condus la plata neeconomicoasă a sumei de 1.054 mii lei, reprezentând cheltuieli de executare plătite 
către un executor judecătoresc, din cauza neefectuării tuturor demersurilor legale care intră în atribuțiile 
personalului angajat în cadrul Direcției juridice. 

Trebuie menționat că în luna ianuarie 2017, în baza art. 13 din OUG nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri 
în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost 
înființat Ministerul Apelor și Pădurilor prin preluarea activității și structurilor specializate din domeniul apelor și 
pădurilor de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Responsabilitatea Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor a fost preluată de cele două ministere nou-înființate: Ministerul Mediului (prin art. 3 din HG nr. 
19/2017) și Ministerul Apelor și Pădurilor (prin art. 3 din HG nr. 20/2017). 

În aceste condiții, executarea creanțelor stabilite prin titlurile executorii reprezentate de hotărârile judecă-
torești în sarcina fostului Minister al Mediului Apelor și Pădurilor, nu a putut fi în mod obiectiv demarată de către 
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actualul Minister al Apelor și Pădurilor, pe de o parte întrucât acesta s-a înființat la începutul anului 2017, iar,
pe de altă parte, executarea creanțelor nici nu a putut fi continuată de către Ministerul Apelor și Pădurilor, 
ulterior „substituirii în toate drepturile și obligațiile decurgând din (...) litigiile în care fostul Minister al Mediului, 
Apelor și Pădurilor este parte, în ceea ce privește domeniul ape și păduri”, din cauza lipsei fondurilor bănești 
alocate pentru această destinație.  

Un alt aspect constatat a fost legat de situații în care deținătorii unor lucrări hidrotehnice nu au efectuat toate 
demersurile în vederea autorizării funcționării acestora. A rezultat faptul că un număr de 39 de baraje de importanță 
excepțională și deosebită (categoriile A și B) nu erau autorizate/avizate să funcționeze în condiții de siguranță. 
Referitor la barajele din categoriile de importanță C și D (baraje de importanță normală și redusă), la nivelul anului 
2017, un număr de 982 de baraje nu erau autorizate/avizate să funcționeze în condiții de siguranță, existând astfel 
riscul producerii unor catastrofe, cu consecințe semnificative asupra populației, proprietăților și mediului. 
   Referitor la identificarea și preluarea terenurilor forestiere puse în posesie persoanelor fizice/juridice și cărora 
nu li se asigură administrarea/serviciile silvice printr-un ocol silvic autorizat, s-a constatat preluarea parțială a 
unor astfel de suprafețe. Suprafața totală preluată în pază până la data 5.06.2018 era de 54.737,86 ha, din 
care prin contracte de servicii silvice 26.897,96 ha și, prin acte de constatare, 27.839 ha. 

 În conformitate cu art. 10 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare,
este obligatorie administrarea sau, după caz, asigurarea serviciilor silvice pentru întregul fond forestier național, 
indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice. Pentru aplicarea acestor prevederi, autoritatea publică 
centrală care răspunde de silvicultură și structurile sale teritoriale de specialitate (Gărzile Forestiere) a demarat 
acțiuni de identificare a terenurilor forestiere puse în posesia persoanelor fizice/juridice și cărora nu li se asigură 
administrarea/serviciile silvice printr-un ocol silvic autorizat, în vederea executării controalelor de fond și 
preluării în pază, pe bază de contract, în cazul în care proprietarii depun cereri sau pe bază de act de constatare 
în cazul proprietarilor neidentificați, cei care nu fac dovada dreptului de proprietate cu acte și cei decedați, dar 
fără dezbatere succesorală realizată. 

Potrivit Situației privind suprafețele de fond forestier preluate în pază pe bază de contracte de prestări 
servicii respectiv acte de constatare pentru perioada 21.07.2017-5.06.2018, întocmită de MAP a rezultat că 
pentru suprafața de 338.310 ha fond forestier, gărzile forestiere au transmis notificări în vederea preluării în 
pază pe bază de contracte de prestări servicii, respectiv acte de constatare. 

De menționat sunt și unele aspectele cu privire la vegetația forestieră aflată în administrarea Agenției 
Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Conform prevederilor legale, plantațiile cu specii forestiere de protecție a 
lucrărilor hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare sunt incluse în categoria „Păduri” și ar trebui să fie amenajate 
și trecute, prin hotărâre de guvern, în administrarea RNP-Romsilva. Astfel, pentru suprafața de 9.828,76 ha 
sunt necesare demersuri pentru elaborarea și aprobarea unui proiect de act normativ pentru preluarea acestora 
în administrarea RNP Romsilva cu scopul aplicării tehnologiilor silvice specifice. 

Cu privire la inventarierea și evaluarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al statului aflate în 
administrarea entității, s-a constatat că nu au fost întreprinse toate demersurile în vederea intabulării dreptului 
de proprietate a statului român asupra bunurilor aflate în domeniul public al statului, aflate în administrarea 
RNP-Romsilva și ANAR, entități sub autoritatea/în coordonarea MAP.  

Astfel, ca urmare a verificărilor efectuate la RNP-Romsilva a rezultat faptul că suprafața terenurilor cu 
destinație forestieră pentru care nu erau efectuate demersuri pentru intabularea în sistemul integrat de cadastru 
și carte funciară a dreptului de proprietate publică a statului era de 3.048.678,33 ha. La Administrația Națională 
Apele Române s-a constatat că din cele 711 cantoane și sedii numai pentru 323 era intabulat dreptul statului 
român. Totodată, ANAR are în administrare un număr de 403 obiective reprezentate de acumulările perma-
nente și nepermanente de apă, dintre care doar pentru 120 era intabulat dreptul statului român, iar din categoria 
lacurilor naturale, insule, brațe și ostroave, ANAR are în administrare 230 de obiective, dintre care doar pentru 
11 obiective era intabulat dreptul statului român. 

 

Măsuri                
luate                      
în timpul 
auditului 

Pe parcursul misiunii, entitatea a luat unele măsuri pentru corectarea unor deficiențe identificate ca urmare 
a verificărilor efectuate. Acestea au fost legate de: 
 exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare (a fost înregistrată în contabilitate, în mod 

detaliat, valoarea tranzacțiilor economice, prin utilizarea conturilor analitice în situația în care s-a constatat 
că sinteticul contului „Creditori Diverși”, în sumă de 38.920 mii lei, nu prezenta detaliere pe analitice; s-au 
întreprins demersuri referitoare la restituirea garanțiilor de participare la licitație, în condițiile în care garanții 
de participare la licitație în sumă de 43 mii lei, au fost menținute nejustificat în sold la data de 31.12.2017 
și nu au fost returnate beneficiarilor potrivit prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice; s-au efectuat 
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corecțiile necesare în cazul unor operațiuni economice înregistrate și prezentate la data încasării valorii 
acestora și nu la data producerii lor așa cum cere aplicarea principiului contabilității pe angajamente); 

 calitatea gestiunii economico-financiare (în cazul identificării unor liste de inventar care nu poartă 
semnătura gestionarului și a faptului că nu au fost luate toate măsurile în vederea solicitării confirmării unui 
sold s-au efectuat demersurile clarificării și conformării, prin reverificarea și semnarea listelor de inventar).
În timpul misiunii au fost prezentate situații și purtate discuții în vederea clarificării aspectelor referitoare la 

asigurarea publicității dreptului de proprietate a statului român asupra cursurilor de apă administrate de ANAR. 
Totodată, a fost elaborat și transmis spre aprobare proiectul de act normativ înregistrat la Parlamentul 
României, Camera Deputaților, referitor la evidențierea în cadrul cărților funciare speciale a terenurilor ocupate 
de ape care aparțin domeniului public al statului, proiect aflat în procesul legislativ.  
 

Carențe, 
inadvertențe 
sau 
imperfecțiuni 
ale cadrului 
legislativ 

• Cu privire la unele aspecte referitoare la elaborarea și aprobarea unor acte normative pentru reglementarea 
domeniului silvic 

      Ca urmare a documentării efectuate asupra cadrului legal de reglementare a domeniului silviculturii, 
respectiv Codul silvic și actele normative subsecvente, precum și Regulamentul de valorificare a masei lem-
noase din fondul forestier proprietate publică, s-a constatat faptul că acestea au suportat un număr considerabil 
de modificări și completări. 

Față de aceste aspecte s-a concluzionat faptul că instabilitatea cadrului legislativ, în special a celui referitor 
la Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică 
a statului administrat de RNP-Romsilva, poate perturba mediul economic al acestei entității cu afectarea pe 
termen lung a conservării și utilizării durabile a fondului forestier, fapt pentru care conducerea MAP, potrivit 
atribuțiilor legale, va întreprinde toate demersurile în vederea elaborării și aprobării unui act normativ referitor 
la stabilirea în cadrul Strategiei forestiere națională și Planul de acțiune în domeniul forestier, pe perioadă 
medie și lungă, a unor obiective strategice prioritare, cu termene de implementare și evaluarea periodică a 
gradului de realizare a acestora. 

• Aspecte referitoare la consecințele economice generate de aplicarea unor acte administrative cu privire la 
obligativitatea unor agenți economici aflați sub autoritatea ministerului de a efectua vărsăminte în procent 
de minimum 90% din profitul net la bugetul statului 
MAP a înaintat către RNP-Romsilva memorandumul cu tema „Mandatarea reprezentanților statului în 

Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile 
naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării 
măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub 
formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”, aprobat de Guvernul României sub nr. 40.685/12.02.2018. 

Referitor la aceste aspecte și ca urmare a verificărilor efectuate s-a concluzionat faptul că lipsa unei continuități 
legislative referitoare la asigurarea resurselor financiare necesare dezvoltării activității RNP-Romsilva poate 
afecta pe termen mediu și lung capacitatea de autofinanțare și îndeplinire a obiectivelor și atribuțiilor regiei. 

În timpul misiunii de audit au fost întreprinse demersurile elaborării și transmiterii unui proiect de memorandum 
referitor la mandatarea reprezentanților statului în Consiliul de Administrație al RNP-Romsilva pentru repartizarea 
unei cote de 82% din profitul net realizat al anului 2017 sub formă de vărsăminte la bugetul de stat. 

Față de cele prezentate și în vederea asigurării pe termen scurt și mediu a stabilității financiare a 
activității RNP-Romsilva se concluzionează necesitatea continuării demersurilor în vederea elaborării și 
aprobării unui memorandum având ca obiect mandatarea reprezentanților statului în Consiliul de Adminis-
trație al RNP-Romsilva pentru repartizarea unei cote din profitul net realizat al anului 2017 sub formă de 
vărsăminte la bugetul de stat, fără afectarea financiară pe termen lung a activității RNP-Romsilva.  

• Cu privire la modul de calcul și plată a contribuției la Fondul pentru mediu 
Atât OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, cât și

OMMGA nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul 
pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, prevăd o contribuție de 2% din valoarea de vânzare a 
masei lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, 
arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților, însă actele normative mai sus men-
ționate conduc la interpretări diferite a modului de calcul a acestei contribuții. 

Față de această situație se concluzionează necesitatea efectuării de către conducerea MAP și conducerea 
Ministerului Mediului a demersurilor pentru clarificarea modului de calcul a contribuției la Fondul pentru mediu 
a administratorilor, respectiv a proprietarilor de păduri care realizează venituri din vânzarea masei lemnoase.
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Recomandări Recomandările formulate pentru remedierea deficiențelor constatate se referă la inițierea/desfășurarea 
unor acțiuni pentru:  
 efectuarea tuturor demersurilor în vederea informării entităților aflate sub autoritate/în coordonare cu privire 

la respectarea termenelor de raportare și a etapelor ce trebuie urmate de către aceste entități referitoare la 
fundamentarea propunerilor de buget; 

 desemnarea unui coordonator al activității compartimentului de audit public intern, constituirea comitetului 
de audit intern pentru a acționa în vederea creșterii eficienței activității de audit public intern, precum și 
analiza oportunității suplimentării numărului de posturi aferente compartimentului de audit;  

 elaborarea și aprobarea metodologiei de executare a creanțelor reprezentând venituri proprii ale ANAR, 
precum și solicitarea unei analize economico-juridice a creanțelor ANAR și a măsurilor întreprinse pentru 
recuperarea lor; elaborarea și aprobarea unei proceduri operaționale referitoare la punerea în executare 
de bunăvoie a hotărârilor judecătorești definitive, potrivit prevederilor legale în vigoare, și, după caz, în 
ipoteza lipsei fondurilor bănești alocate special de la buget cu această destinație solicitarea instanțelor 
judecătorești a unor termene de grație sau/și a stabilirii unor termene de plată eșalonată a obligațiilor 
bănești stabilite prin titluri executorii; 

 efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea funcționării în condiții de siguranță a barajelor și lacurilor 
de acumulare; identificarea suprafețelor de fond forestier de maximum 30 de ha, pentru care nu există 
administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, precum și luarea unor măsuri pentru 
elaborarea și aprobarea unui act normativ referitor la preluarea în administrarea RNP-Romsilva a plantațiilor 
cu specii forestiere din zonele de protecție a lucrărilor hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare realizate pe 
terenurile proprietate publică a statului, în prezent administrate de ANIF; 

 numirea unei comisii pentru analizarea posibilității de actualizare a documentațiilor tehnico-economice 
realizate din fonduri publice în perioada 1996-2010, aferente unor obiective de investiții aparținând domeniului 
public, pentru care nu au fost demarate lucrările de execuție și luarea măsurilor legale ce se impun;  

 continuarea demersurilor pentru intabularea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a dreptului de 
proprietate a statului asupra bunurilor aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea RNP-
Romsilva și ANAR. 
 

 

 
 

 
MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

 
Prezentare Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MpRP) s-a înființat prin preluarea activităților și structurilor din 

domeniul relațiilor de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, potrivit prevederilor art. 16 alin. (1)
din OUG nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și modificarea și 
completarea unor acte normative. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni este organ de specialitate al adm-
inistrației publice centrale în subordinea Guvernului. 

 

Opinia                   
de audit 

Pentru situațiile financiare ale MpRP la 31.12.2017 a fost exprimată opinie contrară din cauza efectelor 
denaturărilor constatate, care afectează situațiile financiare luate în ansamblul lor, astfel încât acestea nu 
prezintă fidel performanța financiară a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni la finalul anului. 

 

Constatări Dintre abaterile care au influențat contul de execuție menționăm faptul că au fost decontate în mod ne-
justificat cheltuieli, în sumă de 92 mii lei, efectuate în cadrul proiectului „Platforma de știri USD24”, pentru 
achiziționarea unor echipamente audio-video, în condițiile în care nu au fost prezentate documente care să 
ateste utilizarea efectivă a bunurilor pentru îndeplinirea activităților descrise în cadrul Cererii de finanțare 
depuse de beneficiar; 

Alte abateri fără influență directă asupra situațiilor financiare au fost: 
 nerespectarea întocmai a prevederilor legale cu privire la gestionarea de bunuri materiale, precum și la 

inventarierea acestora la finele exercițiului financiar 2017 (459 mii lei); 
 nu a fost aplicată o procedură concurențială de atribuire a contractelor de achiziție de cărți, deși valoarea 

totală a plăților efectuate (fără TVA) în anul 2017 a depășit pragul de 133 mii lei stabilit de lege pentru 
efectuarea de achiziții directe.



148 

De asemenea, sunt necesare măsuri de îmbunătățire și în ceea ce privește modul de organizare, imple-
mentare și menținere a sistemelor de management și control intern în cadrul entității, deoarece s-au constatat 
următoarele: 
 deficiențe în respectarea prevederilor legale cu privire la modul de organizare și exercitare a controlului financiar 

preventiv propriu (actele de numire a persoanelor desemnate cu exercitarea CFPP nu au fost întocmite conform 
modelului reglementat, nu a fost desemnat un înlocuitor al persoanelor desemnate cu exercitarea vizei CFPP, 
neconformități în completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza de CFPP etc.); 

 nerespectarea prevederilor legale cu privire la modul de organizare și exercitare a auditului public intern; 
 neproiectarea unui sistem de control managerial adecvat tuturor activităților desfășurate în cadrul MpRP 

(Standardele 9, 10 și 16 sunt doar parțial implementate). 
 

Măsuri                   
luate                      
în timpul 
auditului 

Pentru a corecta o parte dintre deficiențele constatate au fost luate următoarele măsuri în timpul auditului:
 s-au elaborat și aprobat Normele metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu în 

cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, care cuprind și Cadrul specific al operațiunilor supuse 
controlului financiar preventiv, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 259/2018. De asemenea, pentru anul 
2018, pentru înscrierea proiectelor de operațiuni supuse vizei de CFPP a fost utilizat un registru 
corespunzător modelului prevăzut de normele legale; 

 în ceea ce privește operațiunea de inventariere, în timpul auditului, reprezentanții entității au procedat la 
transmiterea de extrase de cont în vederea efectuării de punctaje reciproce cu privire la datoriile/creanțele 
ce figurau în evidența contabilă la data de 31.12.2017. 
 

Recomandări Pentru celelalte constatări au fost făcute recomandări pentru respectarea prevederilor legale și remedierea 
deficiențelor prezentate. 
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Prezentare Ministerul Mediului (MM) realizează politicile naționale, corelate cu cele stabilite la nivel european și 
internațional, în domeniile mediului înconjurător și schimbărilor climatice, asigură și coordonează aplicarea 
strategiei Guvernului în domeniile sale de competență, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, 
reglementare, coordonare, monitorizare, inspecție și control în aceste domenii. 

Ministerul Mediului are și funcția de gestionare a fondurilor structurale alocate sectorului de mediu, precum 
și a fondurilor provenind din credite externe, din tranzacționarea surplusului cantității atribuite României sub 
prevederile Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, rati-
ficat prin Legea nr. 3/2001, a veniturilor obținute din licitațiile certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 
potrivit prevederilor HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare și a altor fonduri europene sau naționale, 
destinate finanțării programelor și proiectelor din domeniile sale de competență, în condițiile legii.

Obiectivele 
generale al 
auditului 
performanței 

Obiectivul principal al acțiunii de audit l-a constituit evaluarea economicității, eficienței și eficacității ad-
ministrării fondurilor publice alocate activității de monitorizare a calității aerului (cu accent pe aspectele de 
eficacitate). Ținta acestei misiuni a fost și evaluarea eficienței gestionării certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră alocate României prin Protocolul de la Kyoto.

 

Obiectivele 
specifice 
 

 

 Analizarea cadrului organizatoric, instituțional și legal privind evaluarea și gestionarea (inventarierea și 
raportarea) calității aerului înconjurător;  

 Prezentarea modului de organizare și funcționare a Sistemul Național de Evaluare și Gestionare Integrată 
a Calității Aerului (Sistemul Național de Monitorizare a Calității Aerului și  Sistemul Național de Inventariere 
a Emisiilor de Poluanți Atmosferici), evaluarea eficienței și eficacitatea fondurilor alocate pentru întreținerea 
Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA);  

 Analizarea politicilor/strategiilor elaborate la nivel național în ceea ce privește calitatea aerului; 
 Identificarea problemelor cu care se confruntă România cu privire la calitatea aerului; 
 Analizarea cadrului legal, organizatoric și instituțional privind gestionarea emisiilor antropice de gaze cu 

efect de seră rezultate din surse sau din reținerea prin sechestrare a dioxidului de carbon reglementate prin 
Protocolul de la Kyoto; eficiența gestionării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.  

 

Constatări            
și concluzii 

 

Deși poluarea aerului este o problemă în general invizibilă, consecințele pentru sănătatea și confortul nostru 
zilnic sunt grave. În aceste condiții, funcționarea corectă a sistemului de monitorizare, informarea corectă a 
publicului, precum și transpunerea informațiilor cu privire la calitatea aerului în planuri de acțiuni la nivelul 
autorităților locale și implementarea acestora este, în aceeași măsură, necesară și obligatorie.  

În prezent, România se află în situația unei proceduri de infringement, ce a fost declanșată pentru 
neremedierea, pe o perioadă de mai mulți ani (2009-2014), a depășirilor nivelului de valori-limită în ceea ce 
privește substanțele nocive existente în aer (dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizi de azot, pulberile în 
suspensie-PM și plumbul din aerul înconjurător), în trei aglomerări urbane: Iași, București și Brașov. Pentru 

Capitolul 
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Auditul performanței privind monitorizarea calității aerului și gestionarea eficientă 
a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, alocate României prin Protocolul 
de la Kyoto 
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ozon, valoarea țintă a fost depășită la 19 stații din RNMCA. Măsurătorile realizate zilnic se raportează automat 
într-o bază de date a Comisiei Europene.  

Disfuncționalitățile înregistrate în funcționarea echipamentelor care compun RNMCA au condus implicit, la 
o captură insuficientă în măsurarea datelor de calitate a aerului la stații și au determinat raportarea parțială a 
datelor către Comisia Europeană. Foarte multe analizoare din stațiile de monitorizare au fost defecte perioade 
îndelungate, ceea ce a afectat continuitatea activității și implicit realizarea obiectivelor și atribuțiilor referitoare 
la monitorizarea calității aerului. Astfel, în data de 14 iunie 2017, Comisia Europeană a declanșat procedura 
de infringement – etapa precontencioasă. 

Totodată, nu a funcționat un număr semnificativ de panouri interioare și exterioare de informare a publicului, 
care trebuiau să afișeze indicii generali zilnici de calitate a aerului. Reparația acestora, deși cuprinsă în Acordul 
cadru nr. 999/2015 încheiat de Ministerul Mediului, nu a fost realizată până la data efectuării acțiunii de audit. 

Planurile de calitate a aerului și planurile de menținere a calității aerului pentru perioada 2016-2020, deși 
au fost inițiate, nu au fost finalizate până la data auditului și, în consecință, nu s-au adus la cunoștința publicului 
măsurile/acțiunile propuse pentru atingerea valorilor-limită, respectiv pentru păstrarea nivelului concentrațiilor 
poluanților pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător, în condițiile unei dezvoltări durabile 
la nivelul întregii țări. În anumite zone și aglomerări este necesară relocarea/redefinirea unor puncte de 
prelevare existente, precum și amplasarea unor puncte de prelevare noi în scopul atingerii numărului optim de 
puncte de prelevare, precum și a tipului acestora (trafic, fond urban). 

S-a constatat că, pentru perioada 2009-2014, la toți poluanții luați în studiu pentru stațiile de trafic există o 
tendință generală de reducere a concentrațiilor medii anuale care, de regulă, s-au situat sub valorile 
limită/valorile țintă. Această tendință se explică prin luarea de către autoritățile locale/operatorii economici a 
unor măsuri punctuale de reducere a nivelurilor poluanților atmosferici, dar în mai mare măsură este rezultatul 
direct al declinului activităților economice. 

Rolul Ministerului Mediului este de a evalua și gestiona calitatea aerului, iar al primăriilor și consiliilor 
județene de a identifica și implementa măsuri concrete pentru îmbunătățirea calității aerului și, implicit, vieții 
populației. S-a constatat că nu au fost stabiliți indicatori de performanță care să măsoare gradul de realizare a 
obiectivelor pe linia monitorizării calității aerului. Ministerul Mediului asigură monitorizarea calității aerului 
înconjurător prin cele 148 de stații distribuite pe toată suprafața României, iar informarea publicului în timp real 
se face pe site-ul www.calitateaer.ro. Normativul privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea 
facilitării informării publicului nu a fost încă revizuit, fiind aplicabil în continuare Ordinul nr. 1095/2007 care nu 
se referă la toți poluanții prevăzuți în anexa nr. 1 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

Activitățile desfășurate pe linia monitorizării calității aerului nu au avut la bază planificări ale costurilor, 
elaborate pe baza priorităților (nu există o politică de prioritizare a obiectivelor armonizată cu resursele existente 
sau furnizate de ordonatorul superior) și nu au fost stabiliți indicatori de performanță la nivelul serviciului de 
specialitate și nici indicatori de performanță pentru salariații care desfășoară activități în domeniul monitorizării 
aerului, aspecte care fac imposibilă aprecierea/evaluarea acestei activități. 

În unele situații, însă, autoritățile locale au implementat măsuri care vizau menținerea calității aerului, dar care 
nu și-au dovedit eficacitatea. Neavizarea planurilor de către autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului 
a avut drept cauză nerespectarea prevederilor Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planuri-
lor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
257/2015, fapt pentru care nu se prevede sancțiune în legislația în vigoare. În acest context, se impune completarea 
cadrului legal cu prevederi care să sancționeze nerespectarea în totalitate a acestei Metodologii. 

România este țara care se află la coada clasamentului european în ceea ce privește procentajul încasărilor 
din taxele pe poluare în PIB (perioada raportată este 2010-2015). Taxele pe poluare au înregistrat un trend 
ușor ascendent în ultimii ani, însă se manifestă o reducere a procentajului acestora în PIB. Acest trend este 
neașteptat, în condițiile în care problematica poluării a devenit din ce în ce mai importantă și în România. 
Taxele de poluare în țara noastră au reprezentat echivalentul a 0,02% din PIB până în 2013. De atunci 
ponderea a scăzut la 0,01%. În Cehia, ponderea este de 0,05%, în Irlanda de 0,07%, în Italia de 0,08%, în 
Austria de 0,04%, în timp ce în Slovenia este de 1%, Estonia 0,65%, Malta 0,72%. Singurele țări care au o 
pondere de  0% sunt Germania, Portugalia, Grecia și Croația.  

În condițiile în care implementarea politicilor de mediu presupune investirea unor sume importante pentru 
crearea unor tehnologii care să limiteze poluarea, din analiza situației taxelor care intră în categoria „taxelor 
pentru mediu“ putem concluziona că veniturile existente sunt sub nivelul necesarului real de investiții al 
României, astfel că, fără o schimbare în strategia fiscală, România va rămâne în continuare pe ultimele poziții 
(la nivelul UE) în acest domeniu. 
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Implementarea legislației în domeniul mediului în România, mai ales în contextul instabilității funcției 
publice, este foarte dificilă, probleme de implementare apărând atât la nivel central, cât și la nivel local. Aceste 
probleme s-au agravat în ultima perioadă, astfel că s-ar putea spune că realizarea politicilor de protecție a 
mediului în România nu reprezintă o prioritate. În ultimii ani s-a încercat limitarea importurilor de mașini vechi, 
prin aplicarea unor formule de taxare a mașinilor de tip second hand. Actele normative adoptate nu au găsit 
formula adecvată pentru ca instrumentul de taxare a autovehiculelor să răspundă cerințelor Tratatului de 
Funcționare a Uniunii Europene. Astfel, sumele încasate în perioada 2007-2017 (nerestituite ca urmare a 
acțiunilor în instanță demarate de proprietarii de autovehicule) vor fi restituite plătitorilor (la cererea acestora).
Sumelor restituite li se vor aplica și dobânzile datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data 
restituirii (care se situează la nivelul a 13-36% din sumele încasate). 

În aceste condiții, s-ar putea considera că taxele instituite, sub diversele lor forme asupra autovehiculelor 
poluante, au fost eficiente temporar, numai prin prisma protecției mediului, fără ca aceasta să fie însă 
demonstrată. Mai mult, efectul imediat al vidului legislativ creat de abrogarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul 
de mediu pentru autovehicule a fost faptul că în primele opt luni din 2017 au fost înmatriculate peste 350.000 
de mașini, comparativ cu 146.000 de mașini în 2016. În timp ce alte țări pregătesc trecerea la mașini electrice, 
România este invadată de mașini vechi, care reprezintă surse de poluare dăunătoare sănătății.  
În acest context, este necesară instituirea unui mecanism de taxare a emisiilor poluante provenite de la 
autovehicule, după principiul „poluatorul plătește”, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene și cu 
prevederile Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene. 

Din punct de vedere al efortului financiar, taxele instituite nu și-au dovedit eficiența, în condițiile în care 
sumele încasate până la acest moment și dobânzile la acestea trebuie restituite plătitorilor. Actul normativ prin 
care s-a adoptat soluția la problema creată de incoerența cadrului legal care a instituit taxele pentru autoturisme 
în perioada 2007-2017 (sancționată masiv atât de instanțele din România, cât și de Curtea de Justiție 
Europeană), respectiv OUG nr. 52/2017, nu specifică însă care este sursa din care se vor achita dobânzile 
calculate asupra sumelor ce urmează a se restitui și nici chiar sumele în sine, întrucât acestea au fost utilizate 
pentru finanțarea unor proiecte de mediu. Sursa va fi, evident, bugetul Fondului pentru Mediu și/sau bugetul 
de stat. În aceste condiții, mediul, nu numai că nu va mai constitui o prioritate (dacă a fost vreodată), dar chiar 
va suporta consecințele acestei incoerențe legislative. Veniturile și cheltuielile de mediu au crescut simultan, 
însă ambele rămân mici, atât în expresie absolută, cât și ca parte a PIB-ului. 

România participă la Schema Uniunii Europene de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră 
începând cu data aderării la UE, 1 ianuarie 2007. Pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în conformitate cu 
Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC), Protocolul de la Kyoto și legislația 
europeană, în anul 2007 a fost adoptată HG nr. 1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru 
estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reținerea prin 
sechestrare a dioxidului de carbon (SNEEGES). Cadrul legal pentru funcționarea SNEEGES a fost continuu 
modificat, însă, produsul final al acestui sistem, respectiv Inventarul național al emisiilor de gaze cu efect de 
seră (INEGES) nu a fost și nu este nici în prezent conform cu legislația internă și/sau internațională, complet 
și transparent. Sectorul LULUCF5 are o contribuție negativă la emisia globală de GES6 datorită capacității sale 
de a absorbi carbonul din atmosferă și de a-l sechestra (depozita în masă lemnoasă și în soluri). 

România se situează în ultima parte a clasamentului european în ceea ce privește încasările din taxe de 
mediu ca procent din PIB, atât la nivel general, cât și pe cele trei grupe principale: taxe pe energie, taxe pe 
transport și taxe de poluare și folosire a resurselor. Peste 60 de procente din cheltuielile de mediu sunt cheltuieli 
de acoperire a costurilor operaționale, restul fiind folosit pentru investiții. Domeniile de mediu pentru finanțare 
prioritară nu sunt clar stabilite, fiind elaborat un număr considerabil de documente ale politicii de mediu, care, 
însă, deseori nu conțin ținte bine definite și măsurabile și nici nu indică resursele financiare necesare atingerii lor. 

Decizia promovării unui program nu se bazează pe studii care să releve eficiența acestuia și care este 
contribuția cuantificată (pe baza unor scenarii) asupra îmbunătățirii mediului. Guvernul are tendința să-și 
schimbe prioritățile și nu asigură o finanțare continuă, ceea ce întârzie implementarea programelor de mediu 
respective. Fondul pentru mediu rămâne un instrument financiar important de implementare a politicilor 
României în domeniul schimbărilor climatice, însă este necesară întărirea aparatului administrativ, dar și 
asigurarea unei coerențe legislative în ce privește instituirea taxelor de mediu. 

Legea nr. 104/2011 creează cadrul organizatoric, instituțional și legal de cooperare între autoritățile și 
instituțiile publice cu competențe în domeniul evaluării și gestionării calității aerului, în mod unitar pe întreg 

                                                            
5 LULUCF – Sectorul exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură 
6 GES – gaze cu efect de seră 



152 

teritoriul României. Autoritățile și instituțiile publice cu atribuții și competențe în domeniul calității aerului au 
trecut, de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 104/2011 și până în prezent, printr-o multitudine de org-
nizări/reorganizări, ceea ce a condus, de cele mai multe ori, la ignorarea sau neincluderea atribuțiilor și 
responsabilităților ce le revin în temeiul Legii, în actele normative de organizare și funcționare. 

În consecință, unele dintre autoritățile enumerate la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 104/2011 consideră, în 
mod nejustificat, că nu au atribuții în domeniul calității aerului, iar majoritatea autorităților menționate nu au 
prevăzută o structură care să îndeplinească atribuțiile ce le incumbă în temeiul Legii. 

Conceptul de „gestionare a calității aerului” nu trebuie să fie tradus doar ca rezultat în cadrul unor proiecte 
sau ca modalitate de respectare a unor obligații de raportare care revin României în temeiul unor tratate la 
care este parte. Miza unei gestionări eficiente a calității aerului este mult mai mare, având în vedere implicațiile 
asupra sănătății oamenilor și calității vieții, iar acest aspect ar trebui să fie reflectat de modul în care forurile 
decizionale aleg să traseze strategii și modalități de evaluare. 

Recomandări  efectuarea unei analize privind necesitatea echipării Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului 
(RNMCA) cu puncte noi de măsurare în raport de încadrarea zonelor și aglomerărilor în regimuri de 
evaluare a calității aerului, precum și necesitatea relocării unor puncte de măsurare existente pentru anumiți 
poluanți. În funcție de rezultatul analizei, pentru punctele de măsurare care trebuie redefinite sau relocate, 
se va proceda la inițierea demersurilor pentru obținerea avizului din partea Comisiei Europene; 

 finalizarea serviciilor de revizie generală și de reparații ale echipamentelor ce alcătuiesc Rețeaua Națională de 
Monitorizare a Calității Aerului, astfel încât România să poată furniza rapoarte complete privind calitatea aerului;

 luarea măsurilor necesare astfel încât să se asigure funcționarea tuturor panourilor interioare și exterioare 
de informare a publicului; 

 solicitarea periodică de date și statistici, de la autoritatea centrală publică de sănătate cu privire la cercetări 
și studii privind relația dintre poluare și sănătatea populației și publicarea lor pe site-ul oficial, în vederea 
informării și conștientizării populației asupra efectelor emisiilor de poluanți asupra sănătății populației; 

 completarea cadrului legal cu prevederi care să sancționeze nerespectarea în totalitate a Metodologiei de 
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de 
menținere a calității aerului; 

 analizarea cerințelor actuale (și viitoare) în domeniul schimbărilor climatice în vederea identificării unor 
soluții pentru crearea/dezvoltarea unei structuri stabile (atât din punct de vedere numeric, dar și al pregătirii 
profesionale a salariaților din cadrul acesteia), astfel încât să se asigure administrarea corespunzătoare a 
Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reținerilor prin sechestrare 
a tuturor gazelor cu efect de seră; 

 promovarea unor măsuri instituțional-administrative menite să îmbunătățească relația dintre instituția 
responsabilă cu administrarea SNEEGES și celelalte instituții/autorități naționale furnizoare de date pentru 
realizarea INEGES inclusiv crearea unor mecanisme (protocoale între entitatea autoritatea competentă și 
autoritățile și instituțiile publice/proceduri de lucru aprobate prin acte normative emise de conducătorii 
entităților/Guvern), astfel încât să se asigure consecvența și comparabilitatea datelor; 

 îmbunătățirea cadrului legal necesar elaborării și raportării INEGES, inclusiv crearea cadrului legal pentru 
elaborarea și raportarea Inventarului emisiilor GES aferent sectorului LULUCF, conform cu reglementările 
internaționale, europene și interne; 

 elaborarea/aprobarea unui document de politică publică națională privind calitatea aerului în care să fie 
definite obiective clare, activități punctuale, indicatori de rezultat și responsabilități precise pentru fiecare 
dintre entitățile cu atribuții în ce privește calitatea aerului. Documentul va conține o planificare financiară 
multianuală care se va construi pornind de la obiectivele strategice, iar alocarea resurselor financiare să se 
realizeze pentru programe operaționale derulate în vederea atingerii obiectivelor respective; 

 crearea unei structuri interministeriale care să realizeze monitorizarea și evaluarea sistemică, periodică a sta-
diului realizării obiectivelor conținute în strategia națională privind calitatea aerului și care să solicite actualizarea 
acesteia (când este cazul) ținând cont de contextul național și de situația economică există la acel moment; 

 realizarea unei coordonări a activităților autorităților cu atribuții în domeniul gestionării calității aerului, la 
nivel guvernamental/desemnarea unui organ pentru coordonarea pe plan național a tuturor activităților în 
acest domeniu. 

Sinteza raportului este publicată pe site-ul Curții de Conturi, www.curteadeconturi.ro, la secțiunea Publicații, Rapoarte de audit 
încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă, domeniul Strategia Europa 2020, sectorul Mediu/climă/energie. 
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Prezentare Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) este un organ de specialitate al adminis-

trației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica 
Guvernului în domeniul serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale 
societății bazate pe cunoaștere.  

Internetul viitorului și perspectivele 5G, conținutul digital bazat pe tehnologii de tip Big Data și cloud 
computing, cyber security și cyber intelligence reprezintă pentru MCSI viziuni strategice care, odată abordate, 
pot crea soluții eficiente și moderne pentru dezvoltarea și standardizarea de arhitecturi performante, necesare 
pentru procesarea și livrarea de date, informații și servicii interoperabile dedicate cetățenilor.  

În cadrul MCSI, pentru activitatea de achiziție a studiilor, proiectelor și programelor informatice necesare 
creării societății informaționale în conformitate cu cerințele stabilite la nivelul Uniunii Europene, sunt organizate 
compartimente de specialitate cu atribuții în acest sens. 
 

Introducere Strategia e-Guvernare înseamnă oferirea de servicii publice în format electronic pentru cetățeni și mediul 
de afaceri. Asigurarea disponibilității permanente a informațiilor publice prin Internet a reprezentat, și continuă 
să fie, una din prioritățile Guvernului României. Oferirea de servicii publice în format electronic reprezintă o 
alternativă mai eficientă și mai ieftină, care permite Guvernului să fie mai aproape de cetățeni și să-și adapteze 
serviciile conform cerințelor acestora. În consecință, site-urile ministeriale facilitează accesul direct la informații 
publice sau la angajații diferitelor departamente. 

Strategia de e-Guvernare a României include o combinație a următoarelor elemente: 
 încurajarea competiției pe piața de telecomunicații;                                                                                         
 transformarea guvernului prin intermediul tehnologiei informației și a „e-business”; 
 realizarea achizițiilor publice în format electronic; 
 atragerea investițiilor în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației e-Guvernare necesită un nivel 

adecvat de securitate și protecție a datelor cu caracter personal, precum și o infrastructură dezvoltată de 
comunicații și tehnologia informației. 
Guvernul României a adoptat o serie de strategii menite să reglementeze modalitățile de realizare a 

societății informaționale, în concordanță cu cerințele stabilite la nivelul Uniunii Europene. La nivelul Comisiei 
Europene statele membre raportează anual evoluțiile în cadrul Strategiilor Naționale de Interoperabilitate din 
cadrul Programului Național de e-Guvernare în linia Strategiei Europene de Interoperabilitate. În anul 2016, 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a elaborat Cadrul Național de Interoperabilitate care va 
asigura implementarea pe viitor a Strategiei Naționale Agenda Digitală a României 2020. 

 

Obiectivele 
principale 

 Economicitatea, eficiența și eficacitatea sumelor alocate de la bugetul de stat pentru achiziționarea și 
implementarea/operaționalizarea studiilor, proiectelor și programelor informatice, achiziționate la nivelul 
MCSI, pentru activitățile proprii și a celor destinate altor instituții; 

 Modul de administrare, gestionare și utilizare a studiilor, proiectelor și programelor informatice, achiziționate 
la nivelul MCSI, pentru activitățile proprii și a celor destinate altor instituții; 

 Monitorizarea implementării studiilor, proiectelor și programelor informatice, la nivelul celorlalte instituții 
beneficiare și din perspectiva realizării interoperabilității.

Constatări și 
concluzii 

În perioada 2007-2016, MCSI a achiziționat 82 de studii pentru care s-au efectuat plăți suportate din bugetul 
de stat, în cuantum de 32.1734 mii lei. Aproximativ 97,5% din această sumă a fost utilizată pentru achizițio-
narea de studii în vederea realizării de strategii, inițiative legislative, planuri naționale, norme tehnice, față de 
care utilizarea sumelor de la bugetul de stat s-a efectuat fără economicitate, eficiență și eficacitate.

Auditul performanței utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 
achiziționarea și implementarea/operaționalizarea studiilor, proiectelor și 
programelor informatice, achiziționate la nivelul MCSI, pentru activitățile proprii 
și a celor destinate altor instituții, precum și a monitorizării implementării 
acestora la nivelul celorlalte instituții beneficiare și din perspectiva realizării 
interoperabilității în perioada 2007-2016 

1.3.2. 
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Perioada 2009-2010 a reprezentat un vârf al achizițiilor de studii raportat la întreaga perioadă auditată 
2007-2016, fiind alocate credite bugetare de 15.644 mii lei, respectiv aproximativ 48,6% din totalul fondurilor 
de 32.174 mii lei destinate achizițiilor de studii, aferente întregii perioade auditate.  

Printre cele 82 de studii menționate anterior se numără și:  
 aplicația pentru plăți electronice www.ghișeul.ro; 
 un număr de 43 de studii în sumă totală de 19.035 mii lei au fost achiziționate pentru fundamentarea 

Strategiei eRomânia, aprobată prin HG nr. 195/2010, strategie în urma căreia a fost realizat un singur 
proiect, respectiv Proiectul eRomânia 2; 

 3 studii în valoare de 307 mii lei au fost achiziționate pentru fundamentarea unei inițiative legislative privind 
legea interoperabilității - Proiectul de Lege nr. 419/2010, lege care nu există ca urmare a faptului că 
proiectul a fost respins de Camera Deputaților; 

 două studii în sumă totală de 232 mii lei au fost achiziționate pentru pregătirea Strategiei Naționale de 
Supercomputing și a Programului Național Supercomputing – strategie care nu există și program care nu a fost 
implementat (totuși, studiile au fost utilizate în realizarea HG nr. 139 din 23 februarie 2010 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Centrului Național de Supercomputing, entitate care nu a funcționat vreodată). 
Tot în perioada 2009-2010 au fost alocate fonduri de la bugetul de stat pentru achiziția de servicii de 

consultanță și elaborare a unor planuri strategice, în sumă de 4.340 mii lei, reprezentând „Serviciile de 
consultanță pentru documentația suport la cereri de finanțare” pentru proiectele: e-Guvernare, e-Urgențe, e-Frauda,
e-România, e-Turism, e-Cultura, e-Justiție, e-Asociativ, e-Participare, e-Sănătate, e-Educație, e-Administrație,
e-Tax, precum și Platforma de e-educație pentru școlile primare din mediul rural. 

Deși aceste achiziții au fost suportate de la bugetul de stat și au fost destinate unor proiecte care trebuiau 
derulate și implementate prin accesarea fondurilor structurale, acest obiectiv nu a fost realizat. În această 
situație, studiile achiziționate în urma contractării serviciilor de consultanță aferente nu au putut fi valorificate, 
iar eficiența utilizării fondurilor destinate acestora nu este reflectată în economia națională. 

MCSI a achiziționat 44 de studii în domeniul cercetare-dezvoltare, în valoare totală de 21.385 mii lei, 
reprezentând 66,5% din totalul sumelor cheltuite pentru achiziția de studii (prin raportare la totalul de 82 de 
studii pentru care s-au efectuat plăți suportate din bugetul de stat, în cuantum de 32.174 mii lei). Cea mai mare 
parte a acestor studii a fost utilizată pentru fundamentarea strategiei e-România, aprobată prin HG nr. 195/2010,
și pentru fundamentarea grupului de proiecte e-România (1-3), din care a fost implementat doar proiectul 
e-România 2. 

MCSI a beneficiat de fonduri alocate de la bugetul de stat în cuantum de 52.058 mii lei pentru realizarea 
proiectului e-România 2, dar realizarea și implementarea acestuia nu s-a făcut cu respectarea principiilor de 
economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea resurselor financiare alocate în acest scop. 

Această soluție se dorea a se poziționa ca fiind portalul național de referință prin calitatea informației și 
volumul informațional, însă portalul este încărcat cu informație puțină și neactualizată din anul 2013. Deși 
soluția de portal a fost construită pentru a fi accesată din Internet, prin intermediul unui browser web de către 
un număr foarte mare de utilizatori (maxim 10.000.000 de utilizatori, 3.000.000 de utilizatori înregistrați și 
50.000 de utilizatori concurenți), în fapt, până la data misiunii de audit s-a constatat că platforma e-România a 
fost accesată de aproximativ 250.000 de utilizatori (vizitatori) și figurează înregistrați 892 de utilizatori cu 
drepturi alocate de MCSI (username/password), dar care în fapt nu au utilizat/nu au încărcat cu conținut plat-
forma, respectiv nu au utilizat resursele de business intelligence puse la dispoziția acestora. 

Aceasta în condițiile în care platforma e-România a fost construită să reprezinte o Platforma web de 
management al proiectelor, respectiv să asigure prin intermediul portalului accesul securizat al instituțiilor publice 
la o platformă web de management al proiectelor capabilă să îndeplinească o serie de cerințe funcționale (cum 
ar fi: planificarea și controlul tuturor proiectelor pe care le derulează instituția publică, atât din punct de vedere al 
timpului, cât și din punct de vedere al bugetelor, surselor de finanțare, costurilor și documentelor etc.). 

La momentul auditului, proiectul „e-România 2” este doar un portal cu informații despre toate localitățile din 
România, încărcat doar cu informația din anul 2013 de către prestator și neactualizată din acel moment. Având 
în vedere existența altor site-uri web care oferă informații de același tip (wikipedia) sau site-urile proprii ale 
autorităților locale și centrale, mult mai bine actualizate cu conținut, efortul financiar suportat de bugetul de stat 
nu este justificat de rezultatele obținute de utilizatori în urma implementării acestui proiect. 

Deși Proiectul „e-România 2” a fost asumat de MCSI ca răspunzând unor necesități ale societății românești, 
în fapt s-a constatat că acesta nu a răspuns în niciun fel acestor necesități. Principalul motiv al lipsei de perfor-
manță a proiectului e-România îl constituie, pe de o parte lipsa de interes a instituțiilor publice de la nivel local și 
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de la nivel central în „popularea” cu informație, respectiv în utilizarea capacităților de business intelligence puse 
la dispoziția acestora, iar pe de altă parte implicarea insuficientă a MCSI în atingerea eficacității proiectului. 

Platforma e-România nu a fost utilizată din februarie 2012 și până în prezent de instituțiile publice de la 
nivel local și de la nivel central, dovadă stând faptul că din cei 892 de utilizatori înrolați (pentru care MCSI a 
alocat datele de autentificare, username și password), niciunul nu a introdus conținut, respectiv nu a folosit 
capacitățile de business intelligence existente. 

Niciunul dintre factorii esențiali implicați în derularea proiectului, respectiv instituțiile publice de la nivel local 
și de la nivel central, nu a răspuns activ în realizarea obiectivului pentru care MCSI a realizat acest proiect, mai 
exact niciuna dintre aceste instituții nu s-a implicat activ în realizarea obiectivului propus, și anume: 

 nu au introdus/actualizat informațiile prezentate pe platforma e-România (hartă, geografie, turism, educație etc.);

 nu au introdus elementele de noutate considerate de MCSI drept obiectiv al platformei; 

 nu au introdus/actualizat informațiile referitoare la activitatea administrației publice locale sau centrale; 

 nu au furnizat lista cu serviciile publice electronice disponibile în locația respectivă. 
Toate aceste resurse puse la dispoziție, respectiv Platforma web de management al proiectelor, nu au fost 

utilizate de instituțiile publice de la nivel local și de la nivel central, achiziția efectuată de MCSI cu platforma 
e-România fiind lipsită de eficiență și eficacitate. 

MCSI a beneficiat de fonduri alocate de la bugetul de stat în cuantum total de 14.615 mii lei pentru 
realizarea proiectelor Supercomputing 1 și Supercomputing 2 (Proiectul Supercomputing), dar realizarea și 
implementarea acestuia nu s-au făcut cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în 
utilizarea resurselor financiare alocate în acest scop. 

În fapt, s-a constatat că Proiectul Supercomputing nu există, echipamentele achiziționate fiind utilizate de 
Agenția pentru Agenda Digitală a României pentru alte scopuri. Proiectul Supercomputing se dorea a fi o 
platformă hardware performantă care să răspundă unor solicitări ale societății românești, mai exact să permită:

 rularea eficientă a unei largi diversități de aplicații mari consumatoare de putere de procesare cum ar fi, de 
exemplu, soluțiile cu număr foarte mare de utilizatori concurenți și cu multe procese în paralel și, în egală 
măsură; 

 exploatarea partajată de aplicații specifice domeniilor de cercetare de nivel înalt (genetică, biodiversitate, 
geonomică, nanotehnologii, biomateriale și biocompozite, astronomie, fizica nucleului, climatologie sau 
geocronologie); 

 rularea de modelări și simulări avansate în domenii cum ar fi: e- Sănătate, e-Social, e-Educație, e-Statistică 
sau e-Mediu; 

 crearea premiselor tehnice pentru realizarea de simulări și procesări de mare performanță care puteau 
transforma acest proiect într-o redutabilă armă de luptă împotriva „cybercrime”. 
De la data achiziției echipamentelor, proiectul Supercomputing nu a funcționat vreodată, nu a produs vreun 

rezultat din cele așteptate în faza de fundamentare, iar în prezent echipamentele proiectului Supercomputing sunt 
dezmembrate din configurația prevăzută în Proiectul de interconectare componente (Schemele de interconectare 
componente, Schemele de amplasare echipamente în rack-uri). Configurația amintită a fost definită de MCSI 
drept cerință a procedurii de achiziție publică, respectiv de furnizorul soluției informatice în oferta tehnică depusă, 
dar ulterior echipamentele au fost asamblate de AADR în funcție de cerințele proprii ale acesteia. 

Factorii decizionali din cadrul MCSI nu au întreprins toate măsurile care se impuneau în vederea asigurării 
operaționalizării proiectului Supercomputing și pentru asigurarea funcționării Centrului Național de 
Supercomputing, respectiv nu au urmărit și nu au dispus măsurile care se impuneau în raport cu utilizarea de 
către CNMSI/AADR a echipamentelor proiectului pentru alte scopuri. 

Factorii decizionali din cadrul MCSI nu au dispus măsurile care se impuneau pentru: 
˗ asigurarea ulterioară demarării acestui proiect a unei interacțiuni cu utilizatorii interesați identificați în faza

de fundamentare a proiectului, respectiv 
˗ pentru asigurarea unui plan și a unor mecanisme de promovare a proiectului la nivelul ministerului, în scopul 

asigurării unui grad de utilizare a sistemului cât mai ridicat, fapt care dovedește că în mod voit Proiectul 
Supercomputing a fost abandonat. 
MCSI a propus și solicitat spre finanțare din fonduri europene nerambursabile proiectul e-Academie pentru 

funcționarii publici, dar resursele financiare alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea acestui proiect, în 
valoare de 5.900 mii lei, au devenit cheltuieli definitive pentru bugetul de stat, nefiind aprobate cererile de 
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rambursare avansate de minister din fondurile europene. Deși acest proiect a fost asumat ca răspunzând unor 
necesități ale ministerului și ale altor instituții ale statului, în fapt s-a constatat că, până la data misiunii de audit, 
proiectul a fost utilizat de un număr de 9.700 de cursanți unici, valoare mult sub indicatorul de performanță de 
66.000 de utilizatori stabilit în faza de fundamentare a proiectului pentru întreaga perioadă de cinci ani. 

MCSI a solicitat aprobarea proiectului e-Academie pentru funcționarii publici fără a avea prevăzut în HG-ul 
de înființare dreptul legal de a organiza cursuri de perfecționare a funcționarilor publici, mai exact fără a avea 
calitatea de furnizor de formare profesională pentru funcționarii publici și fără a dovedi în prealabil capacitatea 
reală de realizare a obiectivelor proiectului. MCSI a solicitat aprobarea finanțării nerambursabile în lipsa unui 
act normativ care să oblige instituțiile publice să se instruiască prin intermediul acestei platforme, respectiv nu 
a încheiat în prealabil acorduri cu instituțiile publice prin care să dovedească capacitatea reală de realizare a 
obiectivelor proiectului. 

Prin modul în care a solicitat finanțarea nerambursabilă, respectiv modul în care a prezentat desfășurarea 
activităților în cadrul proiectului, MCSI s-a angajat să deruleze activități de formare profesională a funcționarilor publici 
și nu doar să realizeze o platformă informatică pe care să o pună la dispoziția instituțiilor publice din România. 

Singura instituție publică abilitată prin lege să desfășoare activități în domeniul formării profesionale a 
funcționarilor publici este Agenția Națională a Funcționarilor Publici, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și HG nr. 1.066/2008 pentru 
aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici. 

Deși ulterior verificării efectuate de Curtea de Conturi în anul 2016, MCSI a întreprins măsuri care să ducă 
la realizarea scopului pentru care a fost fundamentată și aprobată finanțarea proiectului e-Academie pentru 
funcționarii publici, respectiv instruirea funcționarilor publici din administrația centrală și locală, aceste măsuri 
nu au fost suficiente pentru asigurarea unui grad satisfăcător a indicatorului de rezultat reprezentând număr 
de cursanți. 

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) a aprobat proiectul e-
Academie pentru funcționarii publici în baza unei analize insuficient aprofundate a documentației prezentate 
de beneficiarul MCSI, cu privire la următoarele: 
 evaluarea intenției în corelație cu capacitatea reală de realizare a proiectului; 
 prevederea legală prin care MCSI putea organiza cursuri de perfecționare a funcționarilor publici; 
 lipsa asigurării rezonabile că MCSI putea realiza obiectivele proiectului; 
 riscul de suprapunere a proiectului cu alte proiecte similare depuse de instituțiile cu atribuții privind instruirea 

funcționarilor publici (platforma deținută de ANFP). 
În fapt, existența platformei deținută de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pentru care tot OIPSI a 

aprobat finanțarea nerambursabilă, a reprezentat un motiv real pentru care OIPSI trebuia să nu aprobe Cererea 
de finanțare depusă de MCSI. ANFP avea atât prerogativele, cât și posibilitățile de a desfășura activitatea de 
instruire a funcționarilor publici, inclusiv pe temele propuse de MCSI (cursurile pentru care au solicitat 
realizarea platformei e-Academie pentru funcționarii publici). ANFP a derulat proiectul „Implementarea în 
sistem e-learning de programe de formare în domeniul administrației publice pentru sprijinirea dezvoltării so-
cietății informaționale”, cod SMIS 4376, având ca obiectiv creșterea accesibilității și flexibilității ofertei de per-
fecționare a ANFP pentru funcționarii publici, prin intermediul tehnologiei informației și comunicării. Însăși apro-
barea dată prin Ordinul MCSI nr. 908/10.12.2009 a creat premisele realizării proiectului fără respectarea 
principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate. 

În perioada 2007-2016, MCSI nu a urmărit în proiectele aprobate realizarea unui sistem guvernamental de cloud 
computing, respectiv nu s-a urmărit, la nivel național, o politică comună în cadrul achizițiilor de echipamente 
informatice care să aibă în vedere, la nivelul fiecărei autorități a administrației publice, utilizarea spațiului de stocare 
în cloud, deși reprezintă un domeniu de intervenție în cadrul Agendei Digitale pentru România 2020. 

În anul 2015 a fost aprobată prin HG nr. 245/2015 Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru 
România 2020, prin care s-a precizat realizarea Cloud-ului guvernamental, aspect care impunea totuși și 
aprobarea Cadrului Național de Interoperabilitate. 

În perioada 2007-2016, MCSI, în calitate de reprezentant al Guvernului în domeniul IT&C, nu a finalizat 
procedura de aprobare a Cadrului Național de Interoperabilitate pentru achizițiile de sisteme informatice, deși 
a fost demarată încă din anul 2010. În lipsa unui cadru de reglementare privind interoperabilitatea sistemelor 
informatice, nu s-a asigurat reglementarea legală, iar ulterior procedurală, în ceea ce privește transferul 
informațiilor între autoritățile și instituțiile publice, între acestea și cetățean/mediul de afaceri. 
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Concluzii 
generale 

 MCSI a efectuat cheltuieli de la bugetul de stat pentru realizarea de proiecte fără ca rezultatele estimate 
prin implementarea acestora să fie atinse (acestea sunt insignifiante sau lipsesc în totalitate), contrar 
principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate, astfel de cheltuieli reprezentând o risipă în utilizarea 
fondurilor publice; 

 realizarea proiectelor s-a făcut fără o fundamentare reală, respectiv fără a se baza pe necesități reale ale 
destinatarilor proiectelor, aspect care ridică semne de întrebare asupra interesului MCSI acordat activității 
proprii, imprimând un caracter formal asupra activității de fundamentare a proiectelor, existând și cazuri în 
care achiziția de proiecte s-a realizat fără existența unei fundamentări; 

 reprezentanții MCSI nu au prezentat interes pentru implementarea proiectelor și pentru obținerea/evaluarea 
rezultatelor pentru care au fost achiziționate, acțiunile acestora fiind practic inexistente după etapa de achiziție;

 gradul extrem de redus al performanței în utilizarea fondurilor de la bugetul de stat pentru achiziția de 
proiecte este cauzat, în principal, de acțiunile/inacțiunile factorului uman implicat atât în derularea 
proiectelor, cât și în managementul MCSI; 

 neutilizarea proiectelor (Ex.: e-Academie pentru funcționarii publici) a condus chiar la nerambursarea fon-
durilor utilizate de la bugetul de stat, din fondurile externe nerambursabile; 

 deși a fost inițiată încă din 2010, MCSI nu a finalizat procedura de aprobare a Cadrului Național de Inter-
operabilitate pentru achizițiile de sisteme informatice în vederea asigurării reglementării legale și proce-
durale în ceea ce privește schimbul/utilizarea de informații între entitățile publice, între acestea și cetățean/
mediul de afaceri, în prezent aflându-se pe circuitul de avizare; 

 MCSI nu a urmărit realizarea unui sistem de cloud-computing guvernamental, respectiv punerea la dis-
poziția instituțiilor publice a capacităților de stocare și utilizare în comun în cloud, aspect care impunea 
totuși și aprobarea Cadrului Național de Interoperabilitate; 

 factorii decizionali din cadrul MCSI nu au dispus măsurile care se impuneau pentru o bună administrare, 
gestionare și utilizare a studiilor, proiectelor și programelor informatice achiziționate în perioada auditată, 
cu consecința utilizării ineficiente a fondurilor bugetare alocate în acest scop. 
 

 Recomandări 
 

 elaborarea unui Ghid specific realizării de proiecte, care să cuprindă toate etapele de realizare a acestora, de 
la fundamentare până la monitorizarea și evaluarea rezultatelor, cu nominalizarea structurilor și funcțiilor din 
cadrul MCSI cu rol în realizarea și operaționalizarea sistemelor informatice; se vor menționa atribuțiile și res-
ponsabilitățile personalului de execuție și control al activității implicat în diferitele faze de realizare a proiectelor;

 realizarea/achiziția de proiecte numai în baza unor fundamentări reale, bazate pe necesități reale ale dest-
inatarilor și doar după identificarea/asigurarea elementelor care să ofere certitudine în utilizarea proiectelor;

 efectuarea unei analize de către conducerea MCSI pentru identificarea cauzelor care au condus la 
aspectele constatate și dispunerea de măsuri pentru eliminarea acestora pe viitor, precum și pentru 
îmbunătățirea controlului intern în domeniul achizițiilor de studii și realizării de proiecte; 

 efectuarea unei analize de către conducerea MCSI asupra proiectelor și studiilor în cauză și dispunerea de 
măsuri, iar structurile de specialitate le vor realiza, pentru operaționalizarea și implementarea acestora; 

 MCSI va efectua o analiză asupra oportunității realizării unui sistem de cloud-computing guvernamental, în 
scopul utilizării spațiului în cloud, așa cum se prevede în cadrul domeniului de intervenție în cadrul Agendei 
Digitale pentru România 2020;  

 MCSI va achiziționa proiecte numai în condițiile în care există certitudine în ceea ce privește respectarea 
principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate. Se va avea în vedere stabilirea de indicatori ai 
performanței pentru fiecare dintre proiectele achiziționate, prin realizarea cărora se va asigura utilizarea 
eficientă a fondurilor de la bugetul de stat; 

 MCSI va întreprinde toate măsurile necesare, în măsura competențelor pe care le are, în vederea asigurării 
cadrului procedural/legal de interoperabilitate a sistemelor informatice ale diferitelor entități publice, precum 
și între acestea și cetățean/mediul de afaceri. Prin cele realizate, trebuie să se urmărească ca, împreună 
cu autoritățile administrației publice, să fie concepută o schemă comună de interconectare a sistemelor 
informatice având în vedere necesitățile unei infrastructuri care să răspundă cerințelor de servicii publice 
la nivel național și european. În realizarea acestei cerințe, autoritățile administrației publice trebuie să aibă 
în vedere reutilizarea componentelor existente într-un procent cât mai mare. 

Sinteza raportului este publicată pe site-ul Curții de Conturi, www.curteadeconturi.ro, la secțiunea Publicații, Rapoarte de audit 
încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă, domeniul Informatică. 
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Introducere  
 

Sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:  
˗ educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), 

care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;  
˗ învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;  
˗ învățământul secundar, care cuprinde învățământul secundar inferior sau gimnazial, respectiv clasele V-

VIII și învățământul secundar superior care poate fi învățământ liceal, cu clasele de liceu IX-XII/XIII, cu trei 
filiere (teoretică, vocațională și tehnologică) sau învățământ profesional cu durata de minimum trei ani;  

˗ învățământul terțiar non-universitar, care cuprinde învățământul postliceal.  
Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată, Statul Român asigură finanțarea de 

bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și 
confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal 
acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru cel postliceal de stat. Modul de fundamentare a 
finanțării se face în baza și în limitele costului standard per elev sau per preșcolar.  

Finanțarea învățământului preuniversitar, atât pentru învățământul de masă, cât și pentru învățământul 
special, se realizează în principal din patru surse, respectiv bugetul de stat, bugetul consiliului județean, bugetul 
consiliului local și veniturile proprii ale unităților de învățământ. Potrivit prevederilor legale, suma prevăzută 
pentru finanțarea educației naționale, incluzând și învățământul universitar, este de minimum 6% din produsul 
intern brut (PIB) anual, dar nu s-a atins acest prag în cei trei ani auditați, cu toate că s-a înregistrat o evoluție 
ascendentă. Suplimentar, unitățile și instituțiile de învățământ pot obține și utiliza autonom venituri proprii. 
Finanțarea învățământului preuniversitar s-a situat între un procent minim de 1,93% din PIB în anul 2013 și un 
procent de maximum 2,20% din PIB în anul 2015.

Obiectivul 
principal 

Obiectivul general al auditului l-a constituit analiza economicității, eficienței și eficacității proceselor de 
administrare a fondurilor alocate finanțării învățământului preuniversitar.

 

Obiectivele 
specifice 
 

 

S-a urmărit analiza următoarelor aspecte, fără însă a se limita la acestea: 
 finanțarea învățământului preuniversitar; 
 manualele școlare; 
 finanțarea cheltuielilor cu formarea profesională corelată cu pregătirea profesională a cadrelor didactice 

prin Casa Corpului Didactic; 
 procedurile de autorizare/acreditare /evaluare periodică a unităților din învățământul preuniversitar derulate 

de ARACIP; 
 competițiile școlare; 
 derularea principalelor programe sociale în învățământul preuniversitar, abandonul școlar și rata privind 

reducerea părăsirii timpurii a școlii; 
 evaluări internaționale Talis și Pisa și corelarea curriculumului pentru învățământul preuniversitar cu 

necesitățile elevilor; 
 dinamica salarizării personalului didactic; 
 evaluările naționale (examen de capacitate și bacalaureat) și aspecte privind școlile profesionale. 

Ținta misiunii de audit al performanței a fost evaluarea creșterii economicității, eficienței și eficacității 
fondurilor alocate pentru finanțarea învățământului preuniversitar. 

Constatări            
și concluzii 

Rata de cuprindere în învățământul preșcolar a copiilor cu vârsta cuprinsă între patru ani și cea cores-
punzătoare începerii învățământului obligatoriu este un indicator european care are ca țintă, pentru anul 2020, 
valoarea de 95%. Printre cauzele posibile ale situației indicatorului la nivelul României (pentru 2015 valoarea 
raportată a fost de 87,6%) se numără dezvoltarea insuficientă a rețelei de unități de învățământ preșcolar, 
reticență din partea părinților și dificultăți de natură materială ale părinților. 

Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație, la nivelul anului 2016, a înregistrat o valoare de 18,5%, 
ceea ce poziționează România pe antepenultimul loc, înainte de Malta (19,7%) și Spania (19%). În același timp, 

Auditul performanței privind finanțarea învățământului preuniversitar, 

 în perioada 2014-2016 
1.3.3. 
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țările care înregistrează cea mai mica rată de părăsire timpurie a sistemului de educație au fost Croația (2,8%), 
Lituania (4,8%), Slovenia (4,9%), Polonia (5,2%). Cauzele care duc la producerea fenomenului părăsirii timpurii 
sunt: sărăcie/lipsă de resurse financiare pentru a acoperi costurile educației; rețea școlară pentru învățământul 
secundar superior insuficient dezvoltată în mediul rural; servicii insuficiente de asistență educațională și/sau 
atitudini discriminatorii față de romi, persoane cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale. 

România nu a reușit să înregistreze un progres privind participarea adulților cu vârste între 25-64 ani la 
învățare pe parcursul întregii vieți, valoarea indicatorului înregistrând în 2016 cea mai scăzută valoare din întreaga 
perioadă analizată (1,2%). Astfel, ocupăm ultimul loc între țările din Uniunea Europeană (România 1,2%, față de 
media UE 28 de 10,8%) în ceea ce privește participarea adulților de 25-64 de ani la învățare pe parcursul întregii 
vieți. În aceste condiții, România se află încă departe de ținta europeană pentru anul 2020, de 15%. 

Totuși, adevărata provocare a sistemului național de educație o reprezintă scăderea numărului de copii, ca 
urmare a unei strategii demografice incoerente, precum și prognozele privind reducerea drastică a populației tinere 
(15-24 ani) și reducerea semnificativă a populației în vârstă de 0-14 ani. Aceste fenomene vor avea consecințe 
directe asupra deficitului de forță de muncă, scăderea populației școlare, implicit a necesarului de cadre didactice, 
restructurarea rețelei școlare sau scăderea accesului la educație pentru comunitățile rurale și cele izolate.  

O altă situație semnificativă este cea a emigranților români care aveau reședința obișnuită în străinătate 
pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Emigrația românească a început să capete caracteristicile unei 
comunități stabile în țările de emigrație, fapt reflectat de creșterea rapidă a numărului de copii. Astfel, numai în 
șase ani (2007-2013), populația de 0-14 ani s-a dublat, crescând de la 145.375 la 338.875 de copii. În aceste 
condiții, populația de vârstă școlară rămasă în țară s-a diminuat simțitor. 

Fundamentul oricărei construcții demografice al unei țări îl constituie populația cu vârsta cuprinsă în 
intervalul 0-4 ani. Aceasta a scăzut de la 1.811,4 mii în 1990 la 952 mii în anul 2016, ceea ce reprezintă o 
scădere cu peste 47%. Astfel, conform estimărilor realizate de INS, rata brută a natalității a scăzut în ultimii 
ani, situându-se sub nivelul valorii indicatorului la nivel UE (în 2013 9,3% în România și 10,2% în UE). Efectele 
acestei scăderi dramatice se vor propaga eșalonat în toate grupele de vârstă ce urmează, reducându-se treptat 
efectivele. Primele grupe de vârstă care au preluat șocul demografic au fost cele de 5-9 ani și 10-14 ani, adică 
populația de vârstă școlară aferentă învățământului primar și gimnazial.  

Actualul sistem de finanțare a învățământului preuniversitar din România a apărut ca urmare a descentralizării, 
potrivit prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, obiectivul urmărit prin aceasta fiind implicarea directă a 
comunităților locale în alocarea de resurse financiare suplimentare pentru învățământ. Cu toate acestea, în anul 
2016, nivelul contribuției sectorului local la finanțarea învățământului preuniversitar a fost în valoare de 65.087 mii 
lei, sumă ce reprezintă o pondere de 0,60% din finanțarea de bază efectuată de la bugetul de stat.  

Totuși, posibilitatea cofinanțării unităților de învățământ de către autoritățile publice locale este în principal 
influențată de veniturile realizate, respectiv de nivelul taxelor și impozitelor încasate la nivel local. Această 
finanțare s-a efectuat în mod diferențiat în funcției de anumite criterii, respectiv numărul de elevi aflați în evidența 
inspectoratelor școlare județene, importanța pe care unitățile administrativ teritoriale (consiliile județene și locale) 
o acordă învățământului preuniversitar, precum și de capacitatea de finanțare și autofinanțare specifică propriului 
județ. Astfel, 28 de unități administrativ-teritoriale (27 de județe și municipiul București) s-au implicat în finanțarea 
acestor cheltuieli într-un cuantum sub 1% sau deloc (Ex.: Arad, Bacău, Botoșani, Cluj, Galați, Harghita, Hune-
doara, Mureș, Satu Mare, Suceava, Vaslui). Acest lucru pune sub semnul întrebării respectarea principiului 
echității distribuirii fondurilor destinate unui învățământ de calitate, astfel, existând riscul ca elevii unităților de 
învățământ din regiunile socio-economice dezavantajate să aibă șanse mai reduse de reușită școlară și 
profesională în comparație cu colegii lor din unitățile de învățământ aflate în regiunile dezvoltate ale țării. Se 
observă numărul mare al decidenților cu rol în alocarea finanțării unităților de învățământ, însă preocuparea cu 
privire la suplimentarea finanțării învățământului preuniversitar a fost nesemnificativă. 

Aspectele referitoare la posibilitatea degrevării efortului bugetului de stat al României prin utilizarea fon-
durilor nerambursabile UE au un impact direct în creșterea gradului de finanțare a învățământului preuniver-
sitar. Astfel, este necesară conlucrarea tuturor instituțiilor publice cu atribuții în domeniul gestionării fondurilor 
nerambursabile pentru creșterea finanțării educației din aceste surse. 

Există riscul afectării calității procesului educațional al elevilor ca urmare a interesului crescut manifestat 
de decidenții aflați la conducerea unităților de învățământ pentru finanțarea acordată per elev/preșcolar, astfel 
că procesul educațional poate fi afectat, atât ca urmare a creșterii numărului de elevi/preșcolari per cadru 
didactic/spațiu/dotări (de exemplu, există școli ce se confruntă cu fenomenul de aglomerare de elevi și 
problemele rezultate – insuficiența dotărilor, focare de infecție, diferențe mari de vârstă între elevi/preșcolari 
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etc.), cât și a stării de epuizare fizică a cadrului didactic și a elevului, din cauza creșterii distanței de deplasare 
a acestora de la domiciliu la unitatea de învățământ, ca urmare a comasărilor. 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale, art. 45 alin.13 și art. 69, stabilește dreptul elevilor de a beneficia de 
manuale școlare gratuite, atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților 
naționale, precum și obligația autorităților române de a le asigura. În scopul îmbunătățirii calității procesului 
educațional și în baza libertății inițiativei profesionale, cadrele didactice pot selecta și utiliza la clasă auxiliarele 
curriculare, care nu beneficiază de finanțare din partea statului. În perioada 2014-2016 s-au elaborat constant 
alte manuale (autori noi).  

Ținând cont de faptul că în mediul rural există un procent semnificativ de elevi, între 52% (în anul școlar 
2014/2015) și 46% (în anul școlar 2015/2016) din totalul elevilor la nivel de țară, accesul la echipamentele tehnice 
necesare pentru a accesa varianta digitală a manualului școlar ar putea fi dificil (datorită faptului că părinții acestor 
elevilor din învățământul preuniversitar nu au resursele necesare pentru a achiziționa calculatoare, laptopuri, 
smartphone-uri, licența sistemelor de software etc.). Astfel, finanțarea variantei digitale a manualelor școlare din 
învățământul preuniversitar nu reflectă eficiența cheltuirii fondurilor publice și nu reprezintă o premisă în vederea 
maximizării rezultatelor procesului de învățământ pentru elevii din învățământul preuniversitar. 

Referitor la procedurile de autorizare/creditare/evaluare periodică a unităților din învățământul preuni-
versitar derulate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), s-a 
constatat că agenția a încheiat contracte privind procesul de acordare a autorizării/acreditării/evaluării 
periodice în perioada 2012 -2017, iar acestea s-au realizat pe baza standardelor și metodologiei aprobate în 
anii 2007 și 2008, existând, astfel, un risc asupra procesului de acordare a autorizării/acreditării/evaluării perio-
dice pentru asigurarea calității educației realizat de ARACIP pentru unitățile de învățământ.  

Din cele aproximativ 521 de unități de învățământ particular acreditate nu au fost supuse procesului de 
evaluare a calității educației un număr de 159 de unități de învățământ, ceea ce înseamnă că nu există date și 
nicio asigurare că sunt îndeplinite standardele de referință privind calitatea educației în aceste unități de
învățământ, cu toate că acestea fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu toate drepturile 
și obligațiile conferite de lege. Din cele verificate de ARACIP, 300 de unități de învățământ nu au îndeplinit 
cerințele minimale pentru evaluarea externă periodică. 

Din analiza modului de organizare și coordonare a competițiilor școlare s-a concluzionat faptul că decidenții 
de la nivelul conducerii MEN din perioada 2007-2017, contrar prevederilor legale în vigoare, nu au efectuat 
toate demersurile pentru înființarea Centrului Național de Instruire Diferențiată în vederea asigurării coordonării 
competițiilor școlare. Cu toate acestea, în perioada 2014-2016 a fost plătită suma de 15.824 mii lei pentru 
organizarea de concursuri și olimpiade naționale și internaționale, fiind, astfel, pusă sub semnul întrebării 
economicitatea, eficiența și eficacitatea utilizării acestei sume. 

Derularea principalelor programe sociale cu impact asupra învățământului preuniversitar 
Programele sociale și politicile axate pe sprijinirea materială a familiilor dezavantajate, aflate în imposibili-

tatea de a-și susține financiar copiii în sistemul de învățământ până la obținerea unei calificări, au un impact 
pozitiv în menținerea elevilor în sistemul de învățământ preuniversitar, descurajând fenomenul de părăsire 
timpurie a școlii. 

Abandonul școlar a crescut constant după momentul trecerii la 10 ani de învățământ obligatoriu, chiar dacă 
situația părea a se fi ameliorat ușor în ultimii trei ani. Specialiștii au considerat oportună înființarea clasei 
pregătitoare, respectiv obligativitatea de frecventare a cursurilor, în special în contextul pregătirii pentru școală, 
însă atrag atenția, totodată, că „scăderea drastică a capacității creșelor ca unități de educație timpurie 
reprezintă un motiv de îngrijorare din perspectiva asigurării respectării dreptului la educație pentru copiii de 
vârstă mică”. La nivelul învățământului primar și gimnazial, rata abandonului este mai mare în mediul rural, iar 
numărul de copii care au abandonat școala în cursul anului școlar 2015/2016 a fost de peste 66.000 de elevi.

Programul „Rechizite școlare”: la nivelul MEN nu au existat studii reale privind impactul programului de 
acordare a rechizitelor școlare din perspectiva susținerii activității școlare a elevilor din medii defavorizate, precum 
și modul în care acest program a influențat creșterea numărului elevilor care își continuă studiile. Au fost 
achiziționate rechizite școlare cu mult peste nivelul necesităților reale ale beneficiarilor, în mai multe unități școlare 
neținându-se cont de stocurile existente din anii anteriori, ceea ce a condus la imobilizarea sau utilizarea 
ineficientă a fondurilor bugetare. Cu toate acestea, se poate concluziona că acordarea pachetelor de rechizite 
constituie un ajutor real pentru familiile dezavantajate social (în special din mediul rural), cu mai mulți copii, fără 
venituri permanente și implicit, în atragerea și menținerea copiilor în sistemul de învățământ preuniversitar de stat.

„Programul privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare” (Euro 
200): s-a constatat neefectuarea tuturor demersurilor pentru promovarea și obținerea aprobării unui proiect de 
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act normativ, în vederea actualizării plafonului de 150 lei pe membru de familie în funcție de indicele de creștere 
a prețurilor de consum. 

Programul „Bursa profesională”: sumele acordate elevilor nu au fost actualizate cel puțin cu evoluția inflației 
și adaptarea la salariul minim actual, existând astfel riscul neîndeplinirii scopului acestui programului, respectiv 
prevenirea abandonului școlar. 

Programul „Laptele și cornul”: unul dintre cele mai longevive programe guvernamentale din România, fiind 
deja în cel de-al 15-lea an consecutiv de implementare, de care beneficiază toți copiii preșcolari și școlari din ciclul 
primar și gimnazial care frecventează o formă de învățământ de stat sau privat. Zilnic, aproximativ 2.300.000 copii 
primesc gratuit produse lactate și de panificație în limita unei valori zilnice de 1,17 lei/elev, pe toată perioada 
anului școlar (177 de zile). Anual sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetele locale ale județelor și, respectiv, 
ale sectoarelor municipiului București, aproximativ 100 milioane euro pentru implementarea acestui program. Cu 
toate acestea, limita valorii zilnice nu a fost actualizată în funcție de evoluția prețurilor și tarifelor, astfel existând 
riscul afectării calității produselor, iar programul este implementat automat, fără o administrare și coordonare 
instituțională clară. Nu mai există niciun minister sau direcție dintr-un anumit minister desemnată să îl gestioneze, 
să îl monitorizeze și să propună intervenții sau corecții atunci când acestea se impun. 

Programul ”Fructe proaspete în școli”: demarat în baza prevederilor OUG nr. 24/2010 privind implementarea
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, cu modificările și completările ulterioare, 
programul a acordat gratuit elevilor din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/
acreditat, preșcolarilor din grădinițe, pentru o perioadă de maximum 88 de zile de școlarizare, fructe proaspete 
(un măr în greutate de minimum 100 de grame) în limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev. 

Potrivit prevederilor OUG nr. 72/2016, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat Programul-
pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat. Astfel, începând cu anul școlar 2016-2017, în perioada desfășurării activității didactice, 
se acordă, cu titlu gratuit, elevilor din 50 de unități din învățământul preuniversitar de stat, un suport alimentar, 
constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/ beneficiar. 

Programul „A doua șansă” (ADS): are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulților în demersurile lor de 
reintegrare în sistemul de învățământ, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat diferite nivele de studii. 
Acest program este diferit de cel școlar, atât în ceea ce privește abordările organizaționale, cât și cele 
pedagogice și sunt adesea caracterizate de grupuri mici de studiu, de predare personalizată, adaptată vârstei 
cursanților, inovativă, precum și de trasee educaționale flexibile. 

Programul „Școală după școală”: completează programa școlară obligatorie, oferind oportunități de învățare 
formală și nonformală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin 
activități educative, recreative și de timp liber și se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și 
elevilor din învățământul secundar. În organizarea și desfășurarea programului s-au constatat deficiențe la 
nivelul tuturor entităților cu atribuții în derularea și implementarea acestuia. Programul nu s-a derulat prin 
unitățile de învățământ, ci s-a desfășurat aproape integral în ,,sistem privat“, cu finanțare din contribuția 
părinților. Grupul țintă al acestui proiect a fost reprezentat în principal de către elevii din ciclul primar, care au 
nevoie de supraveghere în perioada în care părinții acestora sunt implicați în diverse activități, fără a fi efectuate 
alte analize în vederea identificării și a altor categorii, inclusiv a acelor elevi care aparțin grupurilor dezavan-
tajate și a nevoilor reale ale acestora. 

Transportul elevilor de la și către unitățile de învățământ: conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 84, elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea 
de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul MENCS, prin unitățile de învățământ la care 
sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă 
contravaloarea a opt călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.  

Dimensiunea socială și financiară a transportului rutier al elevilor: în luna noiembrie 2015 existau 125.536 de 
elevi care făceau naveta. Suma valorii abonamentelor la prețul întreg era de 17.933 mii lei, din care se deconta, 
în baza art. 15 din OG nr. 29/2013, suma de 6.951 mii lei. Diferența de 10.982 mii lei era achitată din bugetul 
familiilor. Distanța medie națională pe care trebuie să o parcurgă zilnic un elev ce face naveta este de 18 km.
Referitor la tarifele pe kilometru practicate de operatorii de transport auto pentru abonamentele elevilor au rezultat 
diferențe semnificative (chiar 400%) între tarifele practicate pe distanțe similare de către operatorii de transport 
auto. Toate costurile (șofer, combustibil, piese de schimb etc.) legate de utilizarea microbuzelor școlare 
(achiziționate în perioada 2013-2015 de statul român, prin MADRP) au fost stabilite în sarcina unităților 
administrativ-teritoriale în mare parte din mediul rural, acestea fiind confruntate în majoritatea cazurilor cu lipsa 
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fondurilor și/sau a constrângerilor bugetare. Astfel, s-a constatat faptul că, la data de 10 octombrie 2016, 155 de 
microbuze școlare, având capacitatea totală de peste 2.500 de locuri, nu erau utilizate pentru transportul elevilor.

Evaluări internaționale Pisa și Talis 
Programul PISA a fost lansat în 1997 de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

(OCDE), cu obiectivul de a dezvolta indicatori relevanți, de încredere și politici privind rezultatele elevilor. Pro-
gramul pentru evaluarea internațională a elevilor este o evaluare standardizată internațional, inițiată și 
proiectată împreună de către toate țările membre OECD, la care s-au adăugat ulterior un număr de țări 
partenere, non-membre, cu scopul de a măsura cât de bine sunt pregătiți elevii de 15 ani să facă față 
provocărilor societății cunoașterii, vieții active sau vieții educaționale, fie că se vor confrunta curând cu piața 
muncii, fie că își vor continua studiile. Rezultatele la testările PISA pot fi influențate de factori precum lipsa de 
lectură generalizată, schimbarea succesivă a programelor sau lipsa de obișnuință a elevilor români de a citi la 
prima vedere texte de dimensiuni largi.  

În 2015, la nivel european, România se afla în continuare printre țările cu scorurile cele mai slabe din UE 
înregistrate de elevii de 15 ani la testările internaționale cu privire la competențe de citire/lectură, matematică 
și științe. Astfel, unul din patru elevi români obținea rezultate sub nivelul 2, considerat nivelul de bază necesar 
a fi atins de către un tânăr de 15 ani până la finalizarea învățământului obligatoriu, pentru a putea funcționa 
eficient în societatea cunoașterii, la toate cele trei domenii testate: citire-lectură, matematică și științe. 

Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare (Teaching and Learning International Survey -
TALIS) se desfășoară tot sub egida OCDE și a debutat în anul 2008, România participând pentru prima dată 
la acest studiu în cel de al doilea ciclu, desfășurat în perioada 2011-2013. Evaluarea TALIS reprezintă cadrul 
pentru evaluarea și feedback-ul profesorilor, dar și pentru evaluarea educației în școală. 

 

Concluzie 
generală 

În vederea educării și instruirii tinerei generații, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de țara 
noastră referitoare la Strategia Europa 2020, în ceea ce privește educația, sunt necesare transformări ample, 
atât în sectorul educațional, cât și în cel economic. Acestea se referă la demersuri pentru îmbunătățirea 
performanței educaționale în vederea satisfacerii cerințelor unei economii bazate pe cunoaștere, a creșterii 
calității proceselor de predare și învățare și a eficienței sistemului de învățământ. 

Totodată, trebuie respectat și susținut principiul egalității de șanse în educație, indiferent de caracteristicile 
individuale. Îmbunătățirea calității și creșterea investițiilor în învățământul preuniversitar, inclusiv în învățămân-
tul profesional și tehnic, creșterea participării școlare la toate nivelurile de învățământ, precum și o mai mare 
mobilitate educațională și profesională a elevilor și a cadrelor didactice ar trebui să reprezinte priorități cheie 
ale politicilor de guvernare națională. 

Recomandări  realizarea demersurilor de către MEN în vederea efectuării unei analize referitoare la extinderea rețelei de 
unități de învățământ preșcolar și efectuarea demersurilor pentru dezvoltarea unităților de învățământ acolo 
unde este necesar, susținerea materială a familiilor sărace în a-și înscrie copiii, informarea părinților cu 
privire la aportul pozitiv al frecventării învățământului preșcolar pentru adaptarea la învățământul primar și 
pentru progresul școlar al copiilor; 

 adoptarea unor măsuri pentru: identificarea elevilor aflați în abandon sau risc de abandon școlar în vederea 
menținerii acestora în sistemul învățământului de zi; creșterea gradului de implicare a comunității locale în 
soluționarea situațiilor de abandon școlar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon școlar; asigurarea 
unor medii educaționale alternative și opțiuni de învățare, precum și oferirea de suport și monitorizarea 
directă a prezenței și comportamentului elevilor în clasă; cooperarea mai strânsă între școli, programe 
școlare și sprijin orientat spre copiii care se confruntă cu dificultăți de adaptare la noul mediu școlar în 
scopul de a evita părăsirea școlii; 

 revizuirea programelor educaționale pentru a răspunde mai bine nevoilor de formare ale indivizilor și ale 
pieței muncii; dezvoltarea competențelor transversale, ale abilităților antreprenoriale și a competențelor 
lingvistice; creșterea utilizării calculatorului în programa școlară, monitorizarea inserției absolvenților pe 
piața muncii, în vederea identificării dificultăților pe care le întâmpină; 

 efectuarea tuturor demersurilor pentru acoperirea riscului pierderii identității românești, prin includerea 
educației în limba română a copiilor români din diaspora ca obiectiv strategic național în cadrul oricărei
politici guvernamentale, astfel: 
o identificarea și monitorizarea permanentă a copiilor români din diaspora prin întocmirea unei baze de 

date pentru înregistrarea și evidențierea lor, prin interconectarea bazelor de date ținute la nivelul MEN, 
MAE, MRP, ambasade, direcțiile de evidența a populației, direcțiile de asistență socială etc.; 
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o asigurarea tuturor condițiilor necesare desfășurării procesului educațional în limba română, prin 
asigurarea spațiilor pentru buna desfășurare a procesului educațional, a cadrelor didactice românești 
necesare predării și instruirii elevilor, asigurarea manualelor școlare în limba română etc.; 

 monitorizarea permanentă a unităților de învățământ cu risc crescut de insuficiență a fondurilor bănești 
necesare realizării procesului educațional și luarea măsurilor operative în vederea remedierii deficiențelor;

 reanalizarea numărului de manuale școlare utilizate în procesul de învățământ, prin stabilirea unei limite 
pentru fiecare discipline de învățământ, precum și întocmirea și aprobarea de manuale pentru învățământul 
special. Mai mult, MEN va analiza și întreprinde măsurile necesare finanțării variantei digitale a manualelor 
școlare din învățământul preuniversitar, astfel încât să se asigure o maximizare eficientă a cheltuirii fondu-
rilor publice. Manualele școlare vor fi considerate obiective strategice ale MEN și ale statului român și se 
vor edita la Editura Didactică și Pedagogică, potrivit prevederilor legale în vigoare. De asemenea, se va 
urmări tipărirea acestora la unitățile de profil ale statului român în scopul eficientizării cheltuielilor publice; 

 identificarea și analizarea situațiilor de nerespectare a prevederilor legale referitoare la autorizarea/acredi-
tarea unităților de învățământ și luarea măsurilor legale care se impun; 

 redefinirea obiectivelor programelor guvernamentale cu caracter social, implementate la nivel național și 
care mobilizează resurse importante, pentru a fi derulate în condiții de eficiență economică, eficacitate în 
implementare și pentru a avea impactul scontat în rândul beneficiarilor săi – copiii; 

 evaluarea la fiecare trei ani a acestor programe sociale, identificarea și prioritizarea problemelor, definirea mai 
riguroasă a grupului-țintă, precum și identificarea celor mai eficiente instrumente de implementare a programelor;

 concentrarea politicilor educaționale pe eficiența și eficacitatea învățământului primar și secundar, în acord 
cu rezultatele evaluărilor internaționale, plătite de către România; analiza oportunității continuării finanțării 
acestor evaluări (PISA și TALIS), în măsura în care aceste rezultate nu converg către strategiile naționale 
și diferă de contextul în care se desfășoară învățământul preuniversitar din România; valorificarea 
rezultatelor în sensul corelării acestora cu curricula școlară. 

Sinteza raportului este publicată pe site-ul Curții de Conturi, www.curteadeconturi.ro, la secțiunea Publicații, Rapoarte de audit 
încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă, domeniul Educație. 

 
  

 

 

 
Introducere  
 

Misiunea de audit al performanței s-a desfășurat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) și la Agenția 
Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), ordonator secundar de credite în subordinea ministerului.

Prin auditul performanței efectuat, Curtea de Conturi a urmărit îmbunătățirea modului de fundamentare și 
utilizare a fondurilor acordate pentru patru categorii de beneficii de asistență socială, inclusiv o evaluare a 
administrării, supravegherii și controlului acestora, respectiv: 

• alocația de stat pentru copii; 
• indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție; 
• ajutorul social privind asigurarea venitului minim garantat; 
• alocația pentru susținerea familiei. 

Beneficiile de asistență socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor 
individuale/familiale obținute din muncă în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de 
sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane, ale căror 
drepturi sunt prevăzute expres de lege. 

Plățile totale privind asistența socială, efectuate în anul 2017, au crescut cu 15% față de anul precedent, 
adică de la 11.702 milioane lei la 13.446 milioane lei, trendul crescător fiind influențat, în principal, de creșterea 
cuantumului unor beneficii de asistență socială și, în unele cazuri, de creșterea numărului de beneficiari. 

Fondurile publice pentru susținerea sistemului de beneficii de asistență socială, acordate prin bugetul 
ministerului în anul 2017, în sumă de 13.446 milioane lei, reprezintă 1,57% din produsul intern brut al României.

Acordarea unor beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea 
sărăciei, susținerea copilului și a familiei în anul 2017 1.3.4. 
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Beneficiile de asistență socială acordate în anul 2017, care au făcut obiectul misiunii de audit, au presupus 
un efort bugetar de 9.943 milioane lei, reprezentând 74% din totalul plăților efectuate în anul 2017, cu 3% mai 
mult față de 2016, când acestea erau de 71%. 

În anul 2017, plățile efectuate pentru cele patru beneficii de asistență socială auditate se prezintă astfel: 
 beneficii de asistență socială efectiv plătite …..………………………….............…. 9.667 milioane lei; 
 taxe poștale pentru transmiterea drepturilor auditate ….……………………………….. 42 milioane lei; 
 contribuții la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate  

       (pentru plata venitului minim garantat și indemnizației lunare pentru  
       creșterea copilului) ….......…………………………………………................…….....… 234 milioane  lei. 

 

În anul 2017, plățile efectuate pentru cele patru beneficii de asistență socială auditate și numărul mediu lunar de beneficiari  
se prezintă după cum urmează:  

Nr. 
crt. 

Beneficii de asistență socială 
Anul 2017

Plăți efectuate 
– milioane lei – 

Număr  mediu 
lunar beneficiari

1. Alocația de stat pentru copii 4.397 3.635.792     
2. Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, din care: 3.985 233.962
  Indemnizația pentru creșterea copilului 3.409 159.369     
  Stimulentul de inserție 576 74.593     

3. Alocația pentru susținerea familiei 501 257.538     

4. 
Ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat,  
inclusiv plățile pentru asigurările obligatorii pentru locuințe

784 233.966      

 TOTAL 9.667 4.361.258

        MMJS gestionează, finanțează și asigură prin ANPIS și prin agențiile județene pentru plăți și inspecție 
socială acordarea beneficiilor de asistență socială sub forma alocației de stat pentru copii, indemnizației pentru 
creșterea copilului (inclusiv a stimulentului lunar/de inserție), alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului 
social pentru asigurarea venitului minim garantat, pentru numărul mediu lunar de 4.361.258 de beneficiari.  

În anul 2017, plățile aferente celor patru drepturi auditate au deținut o pondere de circa 72% în totalul plăților 
efectuate pentru asigurări și asistență socială, ponderea cea mai ridicată fiind reprezentată de alocația de stat 
pentru copii (46%), urmată  de indemnizația pentru creșterea copilului (35%).  

Obiectivele 
auditului 
 

Obiectivul general al auditului a constat în stabilirea de o manieră independentă a principalelor fenomene din 
sistemul de beneficii de asistență socială cu privire la modul de fundamentare și utilizare a fondurilor publice 
acordate pentru cele patru drepturi, inclusiv o evaluare a administrării, supravegherii și controlului acestora, pre-
cum și modul în care ANPIS și agențiile județene au acționat în vederea punerii în aplicare a obiectivelor stabilite.

Obiectivele 
specifice               
au urmărit 

1. Evaluarea modului în care MMJS își îndeplinește rolul de entitate publică, cu responsabilități în ceea ce 
privește aplicarea unitară a legislației în domeniul specific de activitate; 

2. Evaluarea modului în care se fundamentează necesarul de resurse bugetare, pentru eliminarea 
imobilizărilor de resurse bugetare;  

3. Evaluarea modului de reflectare prin situațiile financiare anuale a plăților, a debitorilor și a creditorilor privind 
cele patru beneficii de asistență socială; 

4. Evaluarea caracterului corect și complet al informațiilor gestionate de sistemele informatice, precum și 
capacitatea acestor sisteme de a fi adaptate la noile acte normative în domeniu; 

5. Evaluarea sistemelor de control intern, modul de funcționare a instrumentelor și mecanismelor de pre-
venire, detectare și descurajare a fraudei și corupției, inclusiv activitatea desfășurată de către organele de 
inspecție socială în scopul focalizării beneficiilor de asistență socială către persoanele îndreptățite. 

Principalele 
concluzii 
 

1. Pentru obiectivul Evaluarea modului în care Ministerul Muncii și Justiției Sociale își îndeplinește rolul de 
entitate publică, cu responsabilități în ceea ce privește aplicarea unitară a legislației în domeniul specific 
de activitate s-a constatat că modificările legislației privind beneficiile auditate au condus atât la simplifi-
carea procedurilor administrative, cât și la creșterea cuantumului drepturilor, cu impact direct asupra 
beneficiarilor, după cum urmează: 

 realizarea unui mod unitar de calcul a beneficiilor auditate prin raportarea acestora la indicatorul social de 
referință; 

 eficientizarea utilizării resurselor bugetului de stat pentru asigurarea plății indemnizației pentru creșterea 
copilului, prin plafonarea acestui drept la 8.500 lei; 
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 economisirea resurselor alocate de la bugetul de stat prin eliminarea contribuției de asigurări sociale de 
sănătate pentru beneficiarii indemnizației pentru creșterea copilului și venitului minim garantat, dar cu 
menținerea calității de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 

 creșterea numărului beneficiarilor de stimulent de inserție, prin reîntoarcerea în câmpul muncii înainte de 
împlinirea celor doi, respectiv trei ani ai copilului născut; 

 diminuarea costurilor legate de procurarea documentelor și deplasarea beneficiarilor de alocații pentru 
susținerea familiei și ajutor social prin simplificarea modului de acordare a acestor drepturi care se 
adresează unor categorii vulnerabile; 

 continuarea demersurilor legislative în sensul scutirii de la plată a debitelor pentru care costul mediu de 
recuperare depășește valoarea unui debit;  

 în mod similar cu anii precedenți, menținerea în plată a beneficiarilor de ajutor social timp îndelungat a 
condus la plata unor sume cu acest titlu de la bugetul de stat, precum și la neîncasarea unor potențiale 
venituri la Bugetul general consolidat. 

2. Pentru obiectivul Evaluarea modului în care se fundamentează necesarul de resurse bugetare, pentru 
eliminarea imobilizărilor de resurse bugetare s-a remarcat, ca și în anii precedenți, fundamentarea realistă 
a creditelor bugetare, acestea fiind utilizate aproape în totalitate pentru plăți (99,9%), asigurându-se un 
echilibru între necesarul de resurse și plățile efectuate.  
În perioada analizată s-a remarcat o creștere a plății drepturilor prin virament bancar a unora dintre 

drepturile auditate, respectiv a indemnizației pentru creșterea copilului, stimulentului de inserție și alocației de 
stat pentru copii. Excepție de la acest progres l-a făcut plata venitului minim garantat și a alocației pentru 
susținerea familiei, întrucât aceste drepturi se adresează unui segment al populației sărace, cu un nivel scăzut 
de pregătire profesională, care are acces redus la instrumentele bancare, de tipul cardului bancar. 

Se impune atragerea, în continuare, a unui număr cât mai mare de beneficiari care să fie plătiți prin virament 
bancar, având în vedere costurile suplimentare ocazionate cu plata drepturilor în numerar, cât și riscurile 
potențiale existente în cazul acestor plăți. 
3. Pentru obiectivul Evaluarea modului de reflectare prin situațiile financiare anuale a plăților, a debitorilor și 

a creditorilor privind cele patru beneficii de asistență socială auditate au fost constatate unele îmbunătățiri 
față de anii precedenți, după cum urmează: 

 eficientizarea activității de recuperare a sumelor acordate necuvenit, având în vedere faptul că încasările 
din debite au înregistrat creșteri consecutive, iar numărul debitorilor a fost în continuă scădere de la un an 
la altul în perioada analizată; 

 îmbunătățirea activității de virare la termenele legale către bugetul de stat a unor sume pentru care dreptul 
titularilor de a le solicita s-a prescris, luând în calcul că drepturile neridicate prescrise au fost virate aproape 
integral la bugetul de stat.  

4. În ceea ce privește obiectivul Evaluarea caracterului corect și complet al informațiilor gestionate de 
sistemele informatice, precum și capacitatea acestor sisteme de a fi adaptate la noile acte normative în 
domeniu s-au evidențiat următoarele aspecte: 

 erorile rămase nesoluționate din sistemul informatic SAFIR au condus la menținerea unor diferențe între 
datele raportate prin situațiile financiare anuale privind debitorii, creditorii și plățile și cele din aplicația 
SAFIR, dar aceste diferențe sunt în scădere față de anii precedenți. Totodată, se rețin eforturile depuse de 
personalul de specialitate din cadrul ANPIS pentru soluționarea a 80% din erorile din sistemul informatic. 

 se remarcă eforturile depuse în continuare de către compartimentul IT din cadrul entității pentru implemen-
tarea modificărilor legislative, astfel că nu s-au înregistrat întârzieri la plata drepturilor de asistență socială 
ca urmare a modificărilor legislative adoptate. 
De asemenea, este de menționat suportul acordat de către direcția de specialitate din minister pentru integrarea 

în sistemul informatic SAFIR de la nivelul ANPIS a modificărilor legislative din domeniul beneficiilor auditate. 
5. Pentru obiectivul Evaluarea sistemelor de control intern, modul de funcționare a instrumentelor și meca-

nismelor de prevenire, detectare și descurajare a fraudei și corupției, inclusiv activitatea desfășurată de 
către organele de inspecție socială în scopul focalizării beneficiilor de asistență socială către persoanele 
îndreptățite s-au remarcat unele îmbunătățiri față de anul precedent, astfel: 

 se remarcă în anul 2017 consolidarea funcției de verificare prealabilă pentru două beneficii auditate, prin 
utilizarea unei aplicații informatice de verificare a veniturilor titularilor acestor drepturi în scopul prevenirii 
neregulilor și transmiterii rezultatelor verificărilor către autoritățile locale, verificări care continuă și în anul 2018;
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 managementul entității, prin înființarea începând cu luna mai 2018 a Direcției de audit intern public la nivelul 
aparatului central, a creat premisele desfășurării eficiente a activității de audit public intern; 

 în anul 2017 s-au realizat cinci campanii tematice care au cuprins toate drepturile auditate, fiind cel mai 
mare număr de campanii tematice înregistrate în ultimii trei ani (în anul 2016 s-a derulat o campanie, iar în 
anul 2015 au fost realizate trei campanii); 

 activitatea inspectorilor sociali a fost mai eficientă comparativ cu activitatea personalului care efectuează 
verificări interne, având în vedere valoarea debitelor identificate pentru cele patru drepturi auditate; 

 inspectorii sociali, în perioada analizată, au dispus măsuri pentru corectarea deficiențelor și au aplicat 
sancțiuni contravenționale, constând în avertismente și amenzi. 

Recomandări  
 

 finalizarea demersurilor legislative în sensul scutirii de la plată a debitelor pentru care costul mediu de 
recuperare depășește valoarea unui debit; 

 atragerea în continuare a unui număr cât mai mare de beneficiari  eligibili care să fie plătiți prin virament 
bancar, având în vedere atât cheltuielile suplimentare, cât și riscurile potențiale existente în cazul plăților 
în numerar; 

 monitorizarea în continuare a debitelor transmise spre urmărire și încasare autorităților fiscale și neconfirmate 
de acestea, pentru a evita nerecuperarea acestora datorită depășirii termenului legal de prescriere; 

 analizarea în continuare a diferențelor între evidența analitică și evidența sintetică cu privire la debitori/cre-
ditori, pentru a asigura recuperarea debitelor/plata drepturilor neridicate și virarea la bugetul de stat a 
sumelor la termenele legale; 

 continuarea demersurilor necesare și posibile către furnizorul sistemului informatic, pentru remedierea erorilor 
rămase nerezolvate de către acesta, în scopul eliminării deficiențelor, care se perpetuează de mai mulți ani; 

 continuarea identificării beneficiarilor neeligibili ai drepturilor auditate și transmiterea informațiilor către 
autoritățile locale responsabile cu stabilirea venitului minim garantat și alocației pentru susținerea familiei;

 cuprinderea în campaniile tematice la nivel național cu precădere a drepturilor auditate care au un grad de 
risc ridicat și care dețin ponderi mari în plățile efectuate pentru beneficiile de asistență socială. 

 

Ca urmare a concluziilor consemnate în rapoartele de audit al performanței s-a emis scrisoare cu 
recomandări pentru remedierea disfuncționalităților rezultate în urma auditului. 

Raportul este publicat pe site-ul Curții de Conturi www.curteadeconturi.ro la secțiunea Publicații, Strategia Europa 2020 și a 
fost transmis Președinției, Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Agenției Naționale pentru Plăți și 
Inspecție Socială, precum și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, potrivit Legii nr. 68/25 aprilie 2012 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut. 

 
 
 

 

 

Introducere  
 

Tendința accentuată de creștere a volumului și ponderii cheltuielilor cu paza în totalul cheltuielilor bugetului 
local a generat efectuarea unei analize privind motivele și criteriile care au stat la baza externalizării serviciilor 
de pază, precum și a economicității, eficienței și eficacității acestor cheltuieli, prin prisma ponderii însemnate 
pe care o dețin în bugetul local. Inițial, paza clădirilor și a obiectivelor situate pe domeniul public (parcuri, locuri 
de joacă etc.) a fost asigurată cu angajați proprii, gardieni publici și, ulterior, cu poliția locală. 

Auditul performanței utilizării fondurilor publice de la bugetul local pentru decontarea serviciilor de pază a 
fost realizat la zece ordonatori de credite ai bugetului local de pe raza municipiului București, respectiv: 
Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB), Administrația Domeniului Public (ADP) Sector 1, 
Administrația Domeniului Public (ADP) Sector 2, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 
(ADPDU) Sector 6, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice 
(AUIPUSP) Sector 1, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (DGAPI) Sector 2, Direcția 
Învățământ și Tineret (DIT) Sector 4, Administrația Școlilor (AS) Sector 6, Sectorul 3 al Municipiului București 
și Sectorul 5 al Municipiului București, perioada auditată fiind 2010-2016. 

Auditul performanței utilizării fondurilor publice de la bugetul local pentru 

achiziția serviciilor de pază în perioada 2010-2016 
1.3.5. 
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Totodată, pentru a avea o imagine de ansamblu privind prestațiile de pază decontate de la bugetul local, a 
fost solicitată situația cheltuielilor efectuate cu paza, atât în regie proprie, cât și cu firme specializate, atât 
pentru activitatea proprie, cât și pentru ordonatorii subordonați unității administrativ-teritoriale. 

S-a avut în vedere și aspectul că angajarea și efectuarea cheltuielilor cu serviciile de pază prezintă riscuri 
majore de utilizare neeconomică și ineficientă a fondurilor publice, în condițiile în care achiziția acestora s-a putut 
face prin încredințare directă (conform art. 16 din OG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 
publică, cu modificările și completările ulterioare – în vigoare până la 21.05.2016) și în lipsa unor norme, standarde 
de cost și criterii care să stea la baza alocării și, ulterior, efectuării acestor cheltuieli. A fost luat în considerare și 
riscul de fraudă și corupție, bazat pe relatările din mass-media privind practicile evazioniste și procesele penale 
în care sunt implicate mai multe firme de pază, care prestează servicii și în municipiul București. 

Obiectivul 
general 
 

Obiectivul principal al auditului a constat în analizarea cheltuielilor efectuate de la bugetul local sub aspectul 
economicității, eficienței și a eficacității, în scopul identificării unor pârghii și soluții adresate conducerii entităților
și administrațiilor publice locale, de maximizare a rezultatelor și de reducere a cheltuielilor din fondurile bugetare.

Obiectivele 
specifice 

Obiectivele specifice au fost stabilite prin evaluarea separată a celor trei componente analizate în cadrul 
auditului performanței, pentru a desprinde concluzii privind modul de utilizare a fondurilor publice, precum și
atingerea scopului și a rezultatelor propuse ale programului, în cazul de față programul de pază a bunurilor 
deținute în administrare, respectiv: 
1. Respectarea principiului economicității în fundamentarea deciziei de externalizare a serviciilor de pază și 

în derularea procesului de fundamentare și atribuire a contractului de achiziție publică; 
2. Eficacitatea programului de efectuare a pazei de către firme specializate prin compararea obiectivelor, 

țintelor, rezultatelor și impactului planificat cu impactul efectiv realizat; 
3. Eficiența cheltuielilor efectuate cu paza prin compararea rezultatelor obținute și costul resurselor utilizate 

în scopul obținerii acestora, comparativ cu cheltuielile care ar fi fost efectuate în regie proprie.

Constatări            
și concluzii 
generale 
 

În perioada 2010-2016, la nivelul instituțiilor publice din municipiul București cuprinse în eșantionul auditat 
s-au încheiat contracte pentru asigurarea pazei clădirilor și a domeniului public, în sumă totală de 1.292.958 
mii lei (aprox. 295.196 mii euro raportat la un curs mediu pentru de 4,38 lei/euro), iar plățile cu paza efectuate 
de cele 10 entități totalizau 824.259 mii lei, reprezentând 64% din suma totală cheltuită cu aceste servicii, astfel 
că putem aprecia că atât constatările, cât și concluziile rezultate sunt reprezentative pentru analiza programelor 
de pază la nivelul municipiului București. 

Din analiza plăților efectuate de entitățile publice locale s-a constatat o tendință de creștere, dinamica 
înregistrată nefiind generată de factori obiectivi (modificări legislative, schimbări în structura patrimoniului, 
modificări semnificative ale cursului de schimb etc.), aceasta datorându-se unor factori de natură subiectivă și 
conjuncturală legată de fundamentarea și negocierea necorespunzătoare a tarifelor cu firmele de pază, precum 
și modificarea volumului prestațiilor sau a duratei serviciului contractat, în funcție de valoarea creditelor 
bugetare alocate cu această destinație. 

În context mai larg, legislația în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor și protecția persoanelor ar 
trebui să facă obiectul unei evaluări, simplificări și armonizări cu legislația europeană, având în vedere gradul 
semnificativ de fonduri publice pentru plata unor servicii, care în multe situații sunt cheltuite neeconomicos sau 
ineficient datorită nedefinirii clare a competențelor și obligațiilor privind paza domeniului public. 

S-a constatat că în lipsa unor strategii sau politici în domeniul pazei, externalizarea serviciilor de pază nu 
s-a făcut prin identificarea și cuantificarea doar a necesarului de posturi neacoperite la momentul respectiv, 
prin analizarea variantelor alternative, care să dea autorităților locale posibilitatea de a selecta cea mai bună 
soluție atât din punct de vedere al eficacității, cât și al eficienței și economicității utilizării fondurilor bugetare.
 Totodată, prin externalizarea serviciului de pază, au fost adoptate de ordonatorii secundari sau terțiari de 
credite o serie întreagă de decizii manageriale privind organizarea serviciilor care erau în competența autorităților 
locale și ale Consiliului Local al sectorului, respectiv al Municipiului București, respectiv transformarea posturilor 
de 8 sau 12 ore în posturi permanente de pază, contractarea suplimentară a unor servicii de pază mobile, 
creșterea sau micșorarea în funcție de buget a duratei prestației sau a numărului de posturi.  

  Atribuirea contractelor de pază în perioada auditată s-a făcut prin proceduri simplificate de selecție de 
oferte sau prin atribuire directă, proceduri care nu au asigurat transparență și o concurență reală în procesul 
de atribuire și creează premisele unei utilizări neeconomicoase și ineficiente a fondurilor publice. 

Având în vedere volumul însemnat al fondurilor publice utilizate pentru cheltuieli cu servicii de pază, prin 
misiunea de audit s-a urmărit o analiză a argumentelor, criteriilor și motivelor care au stat la baza atribuirii 
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contractelor de pază, de reconsiderare și reîncadrare în legislația specifică a abordării achizițiilor de această natură 
în scopul reducerii și eliminării riscurilor de fraudă sau a utilizării neeconomicoase și ineficiente a fondurilor publice.

Ca urmare a unei nefundamentări judicioase a cheltuielilor instituțiilor auditate, au fost contractate și 
decontate servicii fără argumente temeinice care să susțină necesitatea și oportunitatea efectuării acestor 
cheltuieli, respectiv: 
o organizarea și efectuarea pazei domeniului public cu societăți de pază, în contracte fiind prevăzute servicii 

care se suprapun cu atribuțiile poliției sau poliției locale; 
o certificarea și confirmarea prestațiilor de pază a avut, în general, un caracter formal, nefiind elaborate și 

implementate proceduri operaționale privind verificarea și confirmarea prestațiilor conform specificațiilor din 
caietele de sarcini ale achizițiilor, singurul document justificativ fiind un deviz întocmit pe baza prevederilor 
din contract, care nu prezintă elemente concrete de natură a proba prestarea serviciilor; 

o modificări frecvente ale numărului de posturi din planurile de pază, fără argumente și justificări legale, din 
care rezultă formalism atât în întocmirea acestor planuri, cât și în modificările acestora, în scopul corelării 
cu fondurile prevăzute în bugetul aprobat. 
Din analiza tarifelor decontate de entitățile auditate pentru prestații de pază, rezultă că acestea nu au avut 

o fundamentare economică temeinică pe elemente de cost și nu au fost influențate de factori obiectivi și 
modificări ale elementelor componente (taxe, creșteri de salarii, modificarea indicelui prețurilor de consum etc), 
acestea fiind stabilite subiectiv, prin negociere directă.  

La nivelul municipiului București nu a fost adoptată o strategie privind paza spațiilor verzi aflate în 
administrare cu obiective pe termen scurt, mediu și lung. La contractarea serviciilor de pază, obiectivele 
declarate de administrațiile domeniului public au fost creșterea siguranței cetățeanului aflat în spațiile și clădirile 
administrate de către entitățile auditate, protejarea bunurilor aparținând domeniului public, diminuarea 
pagubelor materiale, urmărindu-se, în principal, conservarea investițiilor derulate în spațiile verzi și locurile de 
joacă aflate în administrare. 

Cu toate acestea, contractele de servicii de pază încheiate nu conțin clauze referitoare la indicatori de 
performanță, termene de realizare sau de monitorizare a acestor indicatori, entitățile neurmărind, în general, 
rezultatul achizițiilor serviciilor de pază și protecție prestate de firmele specializate în spațiile aflate în 
administrare. Mai mult, lipsesc unele clauze contractuale clare și detaliat definite care să oblige firmele de pază 
la plata despăgubirilor în cazul unor furturi, distrugeri sau deteriorări ale obiectivelor păzite. 

Raportat la datele publicate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cheltuielile cu paza unor 
obiective aparținând unităților de învățământ preuniversitar din municipiul București nu și-au atins scopul 
întrucât s-a înregistrat o creștere a fenomenelor de violență în școli, arătând, încă o dată, că alocarea fondurilor 
nu s-a realizat de autoritățile locale într-un mod eficace și că nu s-a avut în vedere stabilirea și urmărirea unor 
indicatori de performanță, termene de realizare, precum și modul de monitorizare a acestora.  

La nivelul ordonatorilor principali și secundari de credite nu au fost stabilite proceduri de control și 
monitorizare pentru serviciile de pază proprii și pentru cele externalizate, nu s-a urmărit dacă serviciile prestate 
sunt de calitate și dacă s-au obținut rezultatele cele mai bune, în condițiile utilizării unor resurse limitate, astfel 
încât pentru servicii similare, costurile pentru serviciul de pază per metru pătrat diferă foarte mult de la un 
ordonator de credite la altul, diferențele situându-se într-o plajă foarte mare de valori, în același an, de la o 
entitate la alta, dar și la același ordonator de credite, de la un an la altul, iar indicatorul cost mediu/post pază 
decontat de unele entități este uneori cu 50% mai mare decât la altele (ADP Sector 5 – 128.800 lei/post față 
de ALPAS – 82.963 lei/post). 

Costul mediu/post pază în domeniul administrațiilor domeniului public înregistrează o evoluție sinusoidală 
explicată, în primul rând, prin lipsa de strategii în domeniul auditat la nivelul Capitalei, lipsa unei fundamentări 
temeinice a necesarului de posturi, care să fie realizată de organele de specialitate cu experiență în domeniul 
specific serviciilor de pază sau permisivitatea legislației privind atribuirea contractelor respective, fără 
organizarea unei competiții efective.   

Nu întotdeauna, conducerea instituțiilor publice care administrează spațiile verzi a manifestat preocupare 
pentru găsirea unor alternative la prestațiile de pază care să ducă la reducerea costurilor, investițiile în domeniu 
fiind minime sau regăsindu-se la doar două dintre entități. În locațiile unde au fost montate camere video nu a 
fost redus numărul agenților de pază, din contră, în unele locații a fost suplimentat cu un post de patrulă de 
24/24 de ore sau reducerea a fost nesemnificativă. 

Eficiența serviciilor de pază contractate, măsurată prin indicatorul cost/post pază, prezintă mari fluctuații în 
cazul unităților de învățământ preuniversitar, atât de la o entitate la alta (între Sectorul 5 cu costul cel mai mic 
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– 28.641 lei/post și DGAPI Sector 2 cu cel mai mare cost mediu – 128.046 lei/post fiind un raport de 1 la 4,4), 
cât și în cadrul aceleași entități, de la un an la altul. 

Având în vedere faptul că plata unui post de pază cu angajați proprii este, în medie, jumătate din costul 
decontat pentru același post către o firmă de pază, este necesar și oportun ca entitățile să facă demersurile 
către ordonatorul principal de credite pentru identificarea și aprobarea unor soluții alternative de asigurare a 
serviciului de pază cu implicarea și a organelor specializate de ordine publică (poliție locală, Poliție, Jandar-
merie), în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

Ca urmare a misiunii de audit efectuate s-a constatat că intenția entităților publice locale de a reduce 
cheltuielile cu serviciile de pază prin achiziționarea unor sisteme electronice antiefracție și supraveghere video 
nu s-a materializat în toate cazurile. 

Recomandări 
 

 elaborarea, supunerea spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București și imple-
mentarea unei strategii pe termen mediu și lung la nivelul Capitalei privind organizarea și efectuarea pazei 
bunurilor și imobilelor deținute, în funcție de caracteristicile, specificul fiecărei unități și de amplasarea 
acestora, respectiv clădiri deținute în administrare (școli, licee, colegii, grădinițe), spații verzi sau bunuri 
amplasate pe domeniul public. Strategia va avea în vedere realizarea obiectivelor propuse cu minimizarea 
costurilor prin optimizarea celor trei forme de realizare, respectiv angajați proprii, poliție locală și firme de 
pază, cu respectarea competențelor și atribuțiilor prevăzute în Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată și a Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată;

 întocmirea planurilor de pază pentru toate unitățile și avizarea acestora de către organele de poliție abilitate, 
cu respectarea întregului pachet legislativ și a competențelor legale privind protecția și paza bunurilor și 
siguranței persoanelor. Fundamentarea necesarului de cheltuieli cu paza obiectivelor, pe baza unor criterii 
clare și obiective; 

 elaborarea și implementarea unei proceduri operaționale privind recepția serviciilor de pază, documentele 
justificative întocmite, constând în Note și Rapoarte prezentate, precum și operațiunile și etapele de 
verificare parcurse de beneficiari pentru probarea realității prestațiilor decontate conform prevederilor Legii 
nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr. 1792/2002 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; 

 elaborarea, adoptarea și implementarea unui sistem de indicatori de performanță privind cheltuielile efectuate 
cu paza unităților și a bunurilor, care să stabilească ținte și termene de realizare și să ofere date privind:  
- economicitatea – indicator care să arate dacă activitatea de pază finanțată s-a făcut în structura, 

cantitatea și calitatea corespunzătoare la cele mai scăzute costuri; 
- eficacitatea – indicator care să exprime măsura în care entitatea și-a atins obiectivele fixate prin achiziția 

serviciului de pază;  
- eficiența – indicator care să reflecte dacă în urma activității de finanțare a serviciului de pază a fost 

obținut un rezultat optim din punct de vedere al cantității și calității serviciului prestat de operatorul 
economic față de resursele consumate.  

 monitorizarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță, analizarea acestora și luarea măsurilor 
ce se impun pentru îmbunătățirea continuă a bunei gestiuni a utilizării banului public; 

 pornind de la analiza contractelor de pază aflate în derulare, identificarea unor soluții alternative pentru 
cheltuielile și operațiile ineficiente și neeconomice, în vederea dispunerii unor măsuri de reducere și 
eficientizare a cheltuielilor efectuate de la bugetul local cu această destinație; 

 având în vedere ponderea însemnată și valoarea foarte mare a cheltuielilor cu paza efectuate de la bugetul 
local, se impune reanalizarea procedurilor de achiziție și de atribuire a contractelor cu paza, astfel încât 
atribuirea și contractarea acestor achiziții să se efectueze în condiții de transparență și cu asigurarea unui 
cadru concurențial. 
 

Sinteza raportului este publicată pe site-ul Curții de Conturi, www.curteadeconturi.ro, la secțiunea Publicații, Rapoarte de audit 
încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă, domeniul Administrație publică locală. 
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Verificarea respectării prevederilor legale privind formarea, evidențierea, urmărirea și 

încasarea veniturilor Bugetului general consolidat, administrate de ANAF 
 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (ANAF) 
 

Misiunile de audit de conformitate derulate în anul 2018 la ANAF și la structurile subordonate acesteia s-au efectuat la: Direcția 
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcția Generală a Vămilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Administrația 
Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și la administrațiile județene 
ale finanțelor publice. 

Tema misiunilor a fost verificarea respectării prevederilor legale privind formarea, evidențierea, urmărirea și încasarea 
veniturilor Bugetului general consolidat, administrate de ANAF. 

 

Considerații generale privind evoluția veniturilor administrate de ANAF 
 

1. Analiza privind evoluția încasărilor ANAF la Bugetul general consolidat. Gradul de realizare a programului de încasări 
 

Evoluția veniturilor colectate de ANAF la Bugetul general consolidat în perioada 2004-2017 este prezentată în graficul de mai jos: 
 

 
Grafic nr. 1 – Evoluția veniturilor colectate de ANAF la Bugetul general consolidat 

În valori nominale, veniturile colectate de ANAF au înregistrat o evoluție ascendentă, determinată în mare măsură de creșterea 
economiei românești, înregistrând în anul 2017 o creștere de 7,76% față de nivelul din anul precedent, care corespunde nivelului 
determinat de INS pentru creșterea economică a PIB de 7%. Însă se observă o reducere cu 3,7% a ponderii veniturilor încasate 
de ANAF în totalul veniturilor Bugetului general consolidat7, ceea ce denotă o creștere a veniturilor colectate de autoritățile locale. 
                                                            
7 ANAF nu administrează veniturile bugetelor locale, veniturile proprii ale instituțiilor publice și nici pe cele provenite din fonduri externe nerambursabile. 
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În anul 2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală a colectat la Bugetul general consolidat un volum total de venituri 
bugetare în valoare de 214.968,90 milioane lei, reprezentând 25,04% din PIB.  

Ca pondere în PIB, veniturile colectate de ANAF au înregistrat o evoluție descendentă, astfel încât de la nivelul de 27,62%, 
înregistrat în anul 2015, a coborât la nivelul de 25,09% din PIB în anul 2017, ceea ce reprezintă un nivel minim pentru perioada 
2015-2017 (conform estimărilor privind PIB publicate de INS). 
 

Încasările realizate de ANAF reprezintă principala sursă de finanțare pentru cele mai importante bugete publice. 
 

 
Grafic nr. 2 – Veniturile colectate de ANAF în perioada 2004-2017 

 
 

Principalele venituri colectate de ANAF la bugetul de stat provin din: impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxa pe valoarea 
adăugată, accize (inclusiv taxa pe viciu) și taxele vamale. 

Situația detaliată pe bugete a principalelor categorii de venituri fiscale colectate de ANAF în perioada 2015-2017 la Bugetul 
general consolidat se prezintă astfel: 
    - milioane lei -

Indicatori 

2015 2016 2017
2016/2015  

% 
2017/2016  

% Venituri 
încasate 

Pondere  
în total 

venituri %

Venituri 
încasate 

Pondere  
în total 

venituri %

Venituri 
încasate8 

Pondere 
în total 

venituri % 

Bugetul de stat 137.461,31 69,85 137.467,70 68,92 142.404,30 66,24 100,00 103,59
impozit pe profit 13.772,65 7,00 15.394,67 7,72 14.691,28 6,83 111,78 95,43
impozit pe venit 26.337,85 13,38 27.453,99 13,76 29.930,25 13,92 104,24 109,02
TVA 57.132,17 29,03 51.675,11 25,91 53.543,72 24,91 90,45 103,62
accize 25.918,02 13,17 26.854,89 13,46 26.491,09 12,32 103,61 98,65
taxe vamale 815,98 0,40 882,68 0,40 933,33 0,40 108,17 105,74
alte venituri (inclusiv sume încasate  
în cont unic în curs de distribuire) 

13.484,64 6,85 15.206,36 7,62 16.814,63 7,82 112,77 110,58 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 36.576,14 18,58 37.371,79 18,74 44.432,44 20,67 102,18 118,89
Bugetul asigurărilor pentru șomaj 1.698,69 0,86 1.918,68 0,96 2.216,71 1,03 112,95 115,53
Bugetul Fondului Național Unic  
de Asigurări de Sănătate 

21.071,36 10,71 22.699,30 11,38 25.915,52 12,06 107,73 114,17 
 

Veniturile la bugetul de stat nu cuprind donațiile de la UE; veniturile la bugetul de asigurări sociale de stat nu cuprind subvențiile de la bugetul de stat și 
sumele primite de la UE 

Tabel nr. 1 – Principalele categorii de venituri fiscale colectate de ANAF în perioada 2015-2017 la Bugetul general consolidat 
 
 

În anul 2017, ponderea cea mai mare în veniturile colectate de ANAF o reprezintă veniturile bugetului de stat, care au fost în 
sumă de 142.404,30 milioane lei (66,24% din total venituri colectate), înregistrându-se o creștere cu 3,59% față de anul 2016. 

Contribuția cea mai importantă la formarea veniturilor bugetului de stat o aduce TVA, cu o pondere de 24,91% în total venituri 
colectate de ANAF, urmată de: impozitul pe venit (13,92%), accize (12,32%) și impozitul pe profit (6,83%). 

O creștere importantă se poate observa în cazul impozitului pe venit, care a fost determinată, în principal, de majorarea 
salariului minim pe economie de la 1.250 lei la 1.450 lei. 

                                                            
8 Inclusiv sume și cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
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De asemenea, o creștere nominală față de anul anterior se poate observa la taxa pe valoarea adăugată în condițiile reducerii 
cu un punct procentual a nivelului taxei, de la 20% la 19%. Un efect pozitiv a fost generat și de introducerea, de la 1 octombrie 
2017, a sistemului de plată defalcată a TVA pentru unii contribuabili. 

Deși în anul 2017 a fost extins sistemul de impozitare pe cifra de afaceri pentru toți contribuabilii cu cifra de afaceri de până 
la 500.000 euro anual, impozitul pe profit colectat s-a situat la un nivel superior celui înregistrat în anul 2015, ceea ce arată că 
această măsură nu a generat efecte negative în economia bugetară, ci, din contră, a scos la suprafață importante resurse aflate 
în „zona gri” a economiei, a generat, inclusiv, un nivel superior al ocupării (aplicarea regimului mai favorabil de impozitare al unei 
companii a fost condiționat de angajarea cel puțin a unui salariat). 

Un nivel redus este înregistrat de gradul de colectare a accizelor care, deși prezintă un potențial important în economia 
bugetară în condițiile unei creșteri economice de 7%, în anul 2017 nivelul înregistrat de acesta s-a situat sub cel din anul 
precedent, ceea ce denotă un efort administrativ foarte redus al organelor vamale în administrarea acestui impozit. Se impune o 
atenție mult mai mare din partea organelor fiscale pentru supravegherea și încasarea veniturilor din accize în perioada următoare. 

 

Grafic, situația veniturilor încasate în anul 2017 de ANAF la Bugetul general consolidat se prezintă astfel: 
 

 
 

Grafic nr. 3 – Situația veniturilor încasate în anul 2017 de ANAF la Bugetul general consolidat 
 
 

 

Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare 
Gradul de încasare a veniturilor la nivelul ANAF, în anul 2017, a fost de 100,28%, reflectat valoric în suma de 214.968 milioane 

lei venituri încasate, comparativ cu programul de încasări, conform legilor bugetare de rectificare (214.372,28 milioane lei). 
- milioane lei - 

BUGET Programat Realizat Grad de realizare %

Total venituri administrate de ANAF (I+II+III+IV) 214.372,3 214.968,9 100,28
I. Bugetul de stat (inclusiv taxa pe viciu) 141.630,9 142.404,3 100,55
II. Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate  

26.075,1 25.915,5 99,39 

III. Bugetul asigurărilor sociale de stat 44.430,3 44.432,4 100,00
IV. Bugetul asigurărilor pentru șomaj 2.236,0 2.216,7  99,14

 

Tabel nr. 2 – Gradul de încasare a veniturilor la nivelul ANAF în anul 2017 
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Grafic, situația veniturilor încasate de ANAF pe tipuri de bugete se prezintă astfel: 

 
 

Grafic nr. 4 – Veniturile fiscale pe anul 2017 
 

Conform evidențelor ANAF (informații preluate din Buletinul statistic fiscal pe trimestrul IV 2017), la data de 31.12.2017, în 
România era înregistrat un număr de 1.995.255 de contribuabili, după cum urmează:  

- persoane juridice – 1.359.208 de contribuabili;  
- persoane fizice autorizate – 636.047 de contribuabili.  
În ceea ce privește categoriile de obligații fiscale plătite de contribuabilii activi persoane juridice (înregistrați la data de 31 

decembrie), conform vectorului fiscal, existau în evidențele ANAF următoarele categorii de plătitori de impozite și taxe: 
 

Categorii de plătitori conform vectorului fiscal 
Total contribuabili activi*)

2016 2017

Impozit pe profit 196.772 137.253
Impozit pe salarii și venituri asimilate salariilor – total, din care: 509.216 528.282
- persoane juridice 457.725 478.172
- activități independente 51.491 50.110
Contribuții sociale (pensii, sănătate, șomaj) – total, din care: 509.560 528.625
- persoane juridice 458.167 478.559
- activități independente 51.393 50.066
Taxa pe valoarea adăugată – total, din care: 375.333 392.170
- persoane juridice 345.331 361.953
- activități independente 30.002 30.217
Accize 2.357 2.149
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 494.993 638.399
Impozit pe țițeiul și gazele naturale 15 10
Redevențe miniere 1.574 1.550
Redevențe petroliere 44 34

 

*) În categoria Contribuabililor activi nu au fost incluși contribuabilii inactivi fiscal și contribuabilii care și-au suspendat activitatea la Registrul Comerțului. 
 

Tabel nr. 3 – Categoriile de obligații fiscale plătite de contribuabili 
 

Din analiza tabelului de mai sus se poate observa, în primul rând, creșterea semnificativă a numărului de microîntreprinderi, 
dar și a numărului de contribuabili plătitori de impozit pe venituri din salarii și asimilate salariilor, precum și creșterea numărului 
de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA. 

 

Conformarea la declarare și plată a contribuabililor 
Din analiza indicatorului care sintetizează conformarea la declararea obligațiilor fiscale se poate observa o ușoară îmbu-

nătățire a acestuia, procentul fiind de 95,6% din numărul total de declarații fiscale așteptate de organul fiscal. Creșterea 
performanței colectării este strâns legată de îmbunătățirea conformării voluntare a contribuabililor. 
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În privința gradului de conformare voluntară la plată, în anul 2017 se poate observa o creștere importantă a indicatorului, la 
un nivel de 85,4%, determinat ca raport între sumele plătite în mod voluntar de contribuabili până la scadență și valoarea 
impozitelor de plată.  

 
 

Grafic nr. 5 – Evoluția gradului de conformare a contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale către Bugetul general consolidat 
 
 

Nivelul conformării voluntare la plata obligațiilor fiscale este însă unul scăzut comparativ cu cel înregistrat de celelalte state 
membre ale Uniunii Europene, ceea ce pune o presiune extrem de mare pe ANAF, întrucât pentru aproximativ 15% din sumele 
care ar trebui încasate, organele fiscale trebuie să aplice procedurile de colectare. De aceea, este extrem de importantă 
capacitatea de reacție a ANAF în realizarea tuturor procedurilor necesare reducerii arieratelor care, în prezent, se situează la 
niveluri foarte ridicate.  

Evoluția arieratelor bugetare în perioada 2015-2017 
În activitatea de colectare a impozitelor și taxelor pentru ANAF, arieratele reprezintă obligații fiscale datorate (debite principale 

și accesorii), exigibile și neplătite de contribuabili până la termenele prevăzute de lege. 
În perioada 2015-2017, arieratele totale, înregistrate atât de persoanele juridice, cât și de persoanele fizice, au avut un trend 

crescător. Astfel, dacă în anul 2015 valoarea arieratelor totale era de 92.802,70 milioane lei, valoarea acestora a crescut în anul 
2017 la 100.243,48 milioane lei, înregistrând, astfel, o creștere cu 8,02%. 

Ponderea cea mai mare în structura arieratelor o dețin arieratele nerecuperabile ale persoanelor juridice, adică obligații fiscale 
neachitate de agenții economici aflați într-una dintre următoarele situații: 

- arierate pentru care a fost suspendată executarea silită dispusă de instanța judecătorească prin deschiderea procedurii 
insolvenței, prin instituirea administrării speciale sau prin suspendarea popririi, conform Codului de procedură fiscală; 

- arierate pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate, fără venituri sau bunuri urmăribile; 
- arierate amânate la plată în vederea scutirii. 
Arieratele persoanelor juridice au o pondere reprezentativă în totalul arieratelor, acestea depășind 96% din totalul arieratelor.  
 

Valorile înregistrate de totalul arieratelor la Bugetul general consolidat în perioada 2015-2017 sunt prezentate în tabelul de 
mai jos:   

Arierate totale – milioane lei 2015 2016 2017 

TOTAL ARIERATE (PJ+PF) 92.802,68 96.390,50 100.243,48 
Persoane juridice (PJ) 89.464,60 93.111,30 96.876,18 
 - recuperabile 19.941,70 19.222,20 14.516,70 
  - nerecuperabile 69.522,90 73.889,10 82.359,50 
Persoane fizice (PF) 3.338,08 3.279,20 3.367,30 
 - recuperabile 2.899,07 2.868,00 2.800,80 
 - nerecuperabile 439,02 411,20 566,50 

 

Tabel nr. 4 – Evoluția arieratelor totale în perioada 2015-2017  
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Grafic, structura arieratelor în anul 2017 poate fi redată astfel: 

 
 

Grafic nr. 6 – Structura arieratelor în anul 2017 
Arieratele persoanelor juridice 
În cadrul arieratelor persoanelor juridice, arieratele recuperabile au o tendință de descreștere, în timp ce arieratele nerecupe-

rabile au o tendință de creștere.  
Arieratele recuperabile au scăzut de la valoarea de 19.941,70 milioane lei, înregistrată în anul 2015, la 19.222,20 milioane lei 

în 2016, la 14.516,70 milioane lei în anul 2017, scăderea acestora fiind de 24,48% comparativ cu anul precedent, ceea ce denotă 
un efort susținut al organelor fiscale pentru încasarea acestor sume. Arieratele nerecuperabile au crescut cu 6,28% în anul 2016 
față de 2015, iar în 2017, cu 11,46% față de 2016. 

Tendințele arieratelor persoanelor juridice, recuperabile și nerecuperabile, în perioada 2007-2017 sunt reprezentate grafic mai jos: 

 
 Grafic nr. 7 – Evoluția arieratelor înregistrate de persoane juridice în perioada 2007-2017 

Arieratele persoanelor fizice 
Același trend, crescător la arieratele nerecuperabile și descrescător la arieratele recuperabile, se observă și în cazul 

arieratelor persoanelor fizice.  
Evoluția arieratelor nerecuperabile și recuperabile, pe regiuni, este prezentată în tabelele nr. 5 și nr. 6: 

- milioane lei - 
Arierate totale nerecuperabile (PJ+PF) 2015 2016 2017 2016/2015 (%) 2017/2016 (%) 2017/2015 (%)

IAȘI 7.272,48 8.068,10 9.020,90 110,94 111,81 124,04
GALAȚI 7.663,97 9.029,80 9.006,70 117,82 99,74 117,52
PLOIEȘTI 7.207,33 8.296,00 8.890,50 115,11 107,17 123,35
CRAIOVA 4.353,77 4.610,30 4.201,00 105,89 91,12 96,49
TIMIȘOARA 4.998,54 10.688,80 10.639,60 213,84 99,54 212,85
CLUJ-NAPOCA 5.164,16 5.990,50 6.513,10 116,00 108,72 126,12
BRAȘOV 5.890,43 6.284,30 6.686,60 106,69 106,40 113,52
BUCUREȘTI 16.471,44 18.117,30 20.904,20 109,99 115,38 126,91
DGAMC 10.939,80 3.215,20 7.063,50 29,39 219,69 64,57
Total arierate nerecuperabile 69.961,92 74.300,30 82.926,10 106,20 111,61 118,53

 

Tabel nr. 5 – Evoluția arieratelor nerecuperabile și recuperabile, pe regiuni  
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Se poate observa faptul că cel mai important volum de arierate nerecuperabile se înregistrează în cazul DGRFP București, 
reprezentând 25,2% din totalul arieratelor nerecuperabile, urmată de DGRFP Timișoara.  

Evoluția arieratelor totale recuperabile în perioada 2015-2017 are o tendință de scădere în cea mare parte a regiunilor, astfel 
încât, în anul 2017, nivelul arieratelor recuperabile nu a atins nivelul anului 2016. 

- milioane lei - 
Arierate totale recuperabile 2015 2016 2017 2016/2015 (%) 2017/2016 (%) 2017/2015 (%)

IAȘI 1.169,82 1.301,80 1.228,60 111,28 94,38 105,02
GALAȚI 1.433,40 1.224,70 1.311,70 85,44 107,10 91,51
PLOIEȘTI 1.086,17 1.145,30 1.017,60 105,44 88,85 93,69
CRAIOVA 646,56 802,60 789,60 124,13 98,38 122,12
TIMIȘOARA 1.086,49 1.156,40 1.045,10 106,43 90,38 96,19
CLUJ-NAPOCA 1.982,05 1.858,60 1.658,50 93,77 89,23 83,68
BRAȘOV 1.279,91 2.276,10 2.023,80 177,83 88,92 158,12
BUCUREȘTI 8.084,77 9.185,30 6.631,60 113,61 72,20 82,03
DGAMC 6.071,60 3.139,30 1.611,00 51,70 51,32 26,53
Total arierate recuperabile 22.840,77 22.090,10 17.317,50 96,71 78,39 75,82

Tabel nr. 6 – Evoluția arieratelor totale recuperabile în perioada 2015-2017 

Evoluția în perioada 2015-2017 a arieratelor totale pe tipuri de bugete 
Bugetul general consolidat înregistrează creșteri, de la an la an, la arierate, reprezentate de creșterea arieratelor bugetelor 

componente ale bugetului consolidat. Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj sunt cele care în 
perioada 2015-2017 au înregistrat descreșteri ușoare de la an la an. 

- milioane lei - 
Total arierate  2015 2016 2017 2016/2015 (%) 2017/2016 (%)

Bugetul de stat 70.171,88 73.627,00 77.355,8 104,92 105,06
Bugetul asigurărilor sociale de stat 16.556,87 16.551,20 16.509,3 99,97 99,75
Bugetul asigurărilor sociale de sănătate 4.852,79 5.036,20 5.236,1 103,78 103,97
Bugetul asigurărilor pentru șomaj 1.221,04 1.176,10 1.142,2 96,32 97,12
Bugetul general consolidat 92.802,68 96.390,50 100.243,5 103,87 104,00

Tabel nr. 7 – Evoluția arieratelor totale, pe tipuri de bugete, în perioada 2015-2017 

Arieratele persoanelor juridice la 31.12.2017, pe contribuabili cu capital de stat și capital privat 
În ceea ce privește clasificarea contribuabililor în funcție de forma de participație a statului la capitalul social, din volumul 

total al arieratelor înregistrate în cazul persoanelor juridice în sumă de 96.876,2 milioane lei, se constată că:  
- 15% din creanțele fiscale ale ANAF sunt înregistrate de agenți economici cu capital de stat (14.505,3 milioane lei). Ca 

pondere în totalul arieratelor înregistrate de societățile cu capital de stat, suma de 604 milioane lei reprezintă arierate recuperabile, 
respectiv 4,25%, iar aproximativ 13.901,3 milioane lei intră în categoria de arierate nerecuperabile, reprezentând 95,8%; 

- 85% din totalul arieratelor persoanelor juridice din evidențele ANAF provin de la contribuabili cu capital privat (82.370,9 
milioane lei). Dintre acestea sunt recuperabile aproximativ 13.912,7 milioane lei, diferența de 68.458,2 milioane lei intră în 
categoria nerecuperabile. 

Din totalul arieratelor înregistrate de persoanele juridice, 85% reprezintă arierate nerecuperabile (în principal ale firmelor 
aflate în insolvență/faliment), iar din acestea, 85,4% sunt cu vechime peste 1 an, iar 14,6% (aproximativ 12.053,8 milioane lei) 
sunt arierate nerecuperabile înregistrate în cursul anului 2017. 

Astfel, arieratele recuperabile ale persoanelor juridice, care totalizau la 31.12.2017 circa 14.516,7 milioane lei (15% din totalul 
arieratelor înregistrate de PJ), se pot clasifica astfel: 

 arierate certe – reprezentând 7,8% din totalul arieratelor persoanelor juridice, în sumă de 96.876,18 milioane lei, 
respectiv circa 7.598,7 milioane lei; 

 arierate incerte – aproximativ 7,1% din totalul arieratelor persoanelor juridice, care însumează circa 6.918 milioane lei, 
reprezentând: 

- creanțele contribuabililor, pentru care organele fiscale au solicitat deschiderea procedurii de insolvență (până la deschiderea 
efectivă a acesteia) – aproximativ 1.447,8 milioane lei, respectiv 1,5% din total arierate PJ; 

- creanțele contribuabililor, stabilite prin estimarea bazei de impunere de către organele de inspecție fiscală – aproximativ 
466,4 milioane lei, respectiv 0,5% din total arierate PJ; 

- creanțele stabilite prin acte administrativ-fiscale, pentru care s-a formulat contestație – aproximativ 1.517,4 milioane lei, 
reprezentând 1,6% din total arierate PJ; 

- creanțele agenților economici, pe care organele fiscale i-au declarat contribuabili inactivi – aproximativ 3.428,8 milioane lei 
(3,5% din total arierate PJ); 
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- creanțele agenților economici, stabilite prin emiterea deciziilor de impunere din oficiu – aproximativ 57,6 milioane lei (0,1% 
din total arierate PJ). 

 
Grafic nr. 8 – Structura arieratelor persoanelor juridice la data de 31.12.2017 

 
 

Situația detaliată privind arieratele recuperabile, structurate după origine la 31.12.2017, se prezintă grafic astfel: 
 

 
 

Grafic nr. 9 – Structura arieratelor recuperabile, după origine, la data de 31.12.2017 
 

 

Analiza indicatorilor de performanță privind activitatea ANAF din anul 2017 

Pentru autoevaluarea activității, ANAF utilizează un număr de 38 de indicatori de performanță, care sunt calculați prin produsul 
informatic de gestiune a acestora, ce permite efectuarea unor analize în dinamică a realizării lor, a unor rapoarte/situații 
centralizatoare necesare analizei evoluției indicatorilor specifici.  

Din analiza acestor indicatori se poate concluziona faptul că ANAF a reușit să atingă nivelurile planificate pentru un număr 
important dintre aceștia. Este necesar însă un efort susținut pentru realizarea unui nivel mult mai ridicat al gradului de colectare, 
întrucât în numeroase studii de specialitate se menționează faptul că în cazul țării noastre există o diferență majoră față de 
potențialul realizabil al veniturilor bugetare. Astfel, nivelul ridicat al evaziunii fiscale și al arieratelor nerecuperabile situează 
România pe ultimele locuri în clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene în privința procentului veniturilor Bugetului 
general consolidat în PIB. Media statelor membre se situează la peste 40% din PIB, iar, în cazul țării noastre, nivelul calculat 
pentru anul 2017 este de sub 30%.  
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SINTEZA 
aspectelor constatate la ANAF și la structurile teritoriale 

 
Constatări A. Din centralizarea și analiza documentelor și situațiilor întocmite la nivelul structurilor din 

aparatul central al ANAF au rezultat următoarele: 
o deficiențe ale sistemului/programului informatic pentru emiterea deciziilor de regularizare a contribuțiilor de 

asigurări sociale de sănătate de la data preluării de către ANAF, în anul 2012, a administrării acestor 
contribuții și până în anul 2018; 

o nerespectarea termenelor de predare a bunurilor trecute în proprietatea privată a statului la organele de 
valorificare; 

o au fost identificate situații de neinventariere a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului și deținute 
de DRAF și cele lăsate în custodie la contravenienți sau la terți; 

o ANAF nu a constituit o listă/evidență a comercianților cu activitate de comerț online în România, în scopul 
stabilirii stării fiscale de fapt, al evaluării riscului fiscal asociat, al efectuării monitorizării și verificării 
contribuabililor din acest domeniu; 

o la nivelul organelor fiscale există o abordare neunitară în ceea ce privește întocmirea Situației privind 
termenul scadent al obligațiilor fiscale principale stabilite suplimentar de inspecția fiscală; 

o aplicațiile informatice (DECIMP și SIACF), care asigură preluarea și stingerea sumelor stabilite suplimentar 
prin Deciziile de impunere și Situațiile privind termenul scadent al obligațiilor fiscale, sunt insuficient 
dezvoltate și nu conțin modificările aduse prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

o structurile cu atribuții de la nivelul ANAF nu au soluționat neregulile și lacunele legislative identificate de la 
nivelul Serviciului Mini One Stop Shop (M1SS) din cadrul Administrației Fiscale pentru Contribuabili Nere-
zidenți cu ocazia aplicării Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile în vederea utilizării unuia 
dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, 
precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul 
fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, aprobată prin OPANAF nr. 3737/2016;

o la nivelul Direcției Generale de Buget și Contabilitate din cadrul ANAF nu s-au efectuat toate demersurile 
necesare în vederea soluționării neregulilor înregistrate în modul de întocmire a balanțelor de verificare de 
către Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți – structură în cadrul Direcției Generale Regio-
nale a Finanțelor Publice București – ordonator terțiar al ANAF; 

o la nivelul Serviciului de reglementare a recuperării creanțelor bugetare din cadrul Direcției Generale de Re-
glementare a Colectării Creanțelor Bugetare–ANAF nu s-au luat toate măsurile necesare care să conducă la 
preîntâmpinarea blocării, în contul „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în România și 
recuperate în alte state”, deschis pe numele DGRFP la Trezoreria Municipiului București (TMB), a sumelor 
recuperate de autoritățile competente din alte state membre, reprezentând creanțe stabilite în România; 

o direcțiile de specialitate din cadrul ANAF nu au aprobat/publicat, conform Codului fiscal, o procedură apli-
cabilă nivelului Serviciului M1SS, care să reglementeze: 

- modul de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimul 
special prevăzut de art. 314 și art. 315 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, și de reținere a procentului prevăzut la art. 315 alin. (13) din același act normativ;

- modul de restituire a sumelor reprezentând TVA achitată în plus de contribuabilii care aplică regimurile 
speciale prevăzute de cele două articole din Legea nr. 227/2015; 

- modul de evidențiere în contabilitate a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică 
regimul special prevăzut de cele două articole din Legea nr. 227/2015 și de reținere a procentului 
prevăzut la art. 315 alin. (13) din același act normativ, prevăzută în Anexa nr. 3. 

o există situații de nerespectare a termenului legal de 45 de zile pentru soluționarea contestațiilor, prevăzut 
de art. 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

Direcția 
Generală 
Antifraudă 
Fiscală 

 

A1. Principale constatări  
o referitor la Procedurile și instrumentele utilizate pentru determinarea riscului fiscal s-a constatat faptul că

nu au fost utilizate/nu există proceduri formalizate cu privire la: 

- analize pentru identificarea de noi domenii, activități, zone geografice și bunuri cu risc fiscal și criterii de 
risc aferente în vederea stabilirii nivelului de risc și a profilelor de risc;  
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- analiza de risc care să utilizeze criterii de risc în vederea identificării/selectării contribuabililor cu risc 
fiscal ridicat, care să fie utilizată pentru stabilirea nivelului de risc fiscal al acestora. 

La nivelul DGAF nu există o listă în care să fie evidențiați comercianții cu activitate în mediul online în 
vederea selectării pentru control a comercianților cu risc fiscal ridicat din acest domeniu. 
o referitor la modul de întocmire al actelor de control au fost constatate cazuri în care: 

- nu au fost respectate prevederile OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale și a fost suspendată activitatea acestora, fără ca ulterior sa fie 
luate măsuri de monitorizare a respectării suspendării activității contribuabililor; 

- în unele acte de control s-a menționat că s-au întocmit procese-verbale de ridicare de înscrisuri, dar, în 
fapt, acestea nu au fost întocmite și nici nu s-au ridicat înscrisuri; 

- declararea în inactivitate fiscală s-a făcut cu întârziere; 

- nu sunt precizate punctual obiectivele controlului efectuat de inspectorii antifraudă; 

- nu a fost propusă extinderea verificărilor atunci când situația o impunea; 

- erori în întocmirea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, precum: 
 în cuprinsul Capitolului II din Procesul-verbal – Prevederi legale încălcate au fost menționate acte 

normative care nu pot fi imputate societăților comerciale; 
 încadrarea juridică a faptelor sancționate a fost efectuată eronat, conducând la anularea PVCSC-

urilor respective; 
 faptele reținute nu au întrunit elementele constitutive ale contravențiilor constatate; 
 a fost constatată lipsa îndeplinirii condițiilor generale de validitate a PVCSC-urilor; 
 fapta sancționată a fost descrisă insuficient, având ca efect anularea PVCSC-urilor; 

- sancțiunea aplicată nu a fost proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite; 

- au fost constatate mai multe contravenții, în același timp, de către același organ constatator și au fost în-
cheiate două procese-verbale distincte, fapt ce contravine prevederilor art. 20 alin. (1) din OG nr. 2/2001; 

- a fost depășită competența conferită de Codul de procedură fiscală de către organul de inspecție antifraudă;

- a lipsit motivarea deciziilor de instituire a măsurilor asiguratorii, respectiv a pericolului ca debitorul să 
se sustragă de la urmărire, să-și ascundă, eventual să-și risipească patrimoniul, evidențiat de către 
organele de control în sensul art. 129 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, repu-
blicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în sensul art. 213 alin. (7) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

o referitor la modul de gestionare și utilizare a sigiliilor și a carnetelor de procese-verbale de constatare și 
sancționare a contravențiilor au fost constatate situații (cazuri) în care: 
- nu a fost desemnată de către IG DGAF o persoană cu atribuții prevăzute în fișa postului, care să se 

ocupe de gestionarea formularelor cu regim special; 

- nu s-a întocmit Anexa nr. 2 la Ordinul Președintelui ANAF nr. 3.449/2013; 

- nu s-a efectuat inventarierea formularelor cu regim special și a sigiliilor aflate în folosința DGAF la 
31.12.2017. 

o referitor la respectarea prevederilor OG nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorifi-
care a bunurilor intrate, potrivit legii în proprietatea privată a statului, în ceea ce privește bunurile trecute în 
proprietatea privată a statului, la organele de valorificare au fost constatate cazuri în care: 
- nu au fost respectate termenele de predare a bunurilor trecute în proprietatea privată a statului la 

organele de valorificare; 

- nu s-au inventariat bunurile intrate în proprietatea privată a statului și deținute de DRAF și cele lăsate 
în custodie la contravenienți sau la terți. 

 

Direcția 
Generală a 
Vămilor 

 

A2. Principalele constatări rezultate în urma acțiunii de audit de conformitate la Direcția Generală a Vămilor
o referitor la activitatea de supraveghere fiscală în domeniul accizelor armonizate: 
 în unele cazuri, temeiurile legale aplicate în activitatea de supraveghere fiscală aparțin unor acte 

normative secundare (ordine de ministru sau ordine ale președintelui ANAF) date în aplicarea 
vechiului Cod fiscal. 



180 

Se impune actualizarea procedurilor fiscale cu relevanță în domeniul accizei pentru punerea în acord a 
legislației din actul ierarhic superior cu actele subsecvente date în aplicarea și interpretarea actului normativ 
de bază, respectiv Codul fiscal. În acest sens, este necesară realizarea de către Direcția Generală a 
Vămilor a unui inventar al actelor normative secundare, aplicabile domeniului său de activitate, ce conțin 
dispoziții legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate în raport cu 
reglementarea din Codul fiscal, împreună cu normele sale metodologice de aplicare, scopul fiind acela de 
a propune sistematizarea și unificarea legislației specifice din domeniul accizei. 
În caz contrar, există riscul ca, în caz de soluționare a unor cauze care au la bază prevederi din ordine ale 
ministrului finanțelor publice sau ale președintelui ANAF, reprezentând acte normative secundare nepuse 
în acord cu norma de bază din care izvorăsc, contestatarii să ceară în contradictoriu cu organele fiscale 
și/sau vamale, în instanțele de contencios administrativ și fiscal, nulitatea de drept, pe motivul nulității 
actului administrativ (nulitatea ordinului). Actele normative secundare pot fi contestate în instanțele de 
contencios administrativ și fiscal, putând fi declarate nule de drept. 
 Direcția Generală a Vămilor, în calitate de autoritate vamală teritorială pentru antrepozitarii 

autorizați de depozitare, mari contribuabili, nu și-a exercitat în integralitate atribuția specifică 
stabilită în sarcina sa, prin cerințele Secțiunii a 9-a „Regimul de antrepozitare” din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, de a supraveghea nivelul de activitate ce a fost desfășurat în anul 
2017 în antrepozitele fiscale de depozitare. 

Autorizarea/reautorizarea antrepozitelor fiscale de depozitare este condiționată, printre altele, și de 
desfășurarea unui anumit volum de activitate, în funcție de grupa de produse accizabile depozitate, astfel 
încât nu există temei care să exonereze autoritatea vamală de la propunerea de revocare a autorizației, 
atunci când condițiile care au stat la baza acordării ei nu mai sunt îndeplinite. 
Autoritatea vamală nu a verificat și nu a transmis, potrivit legii, până la data de 31 iulie 2017, respectiv 31 
ianuarie 2018, direcției care asigură secretariatul Comisiei/Comisiilor de autorizare, situația cu privire la 
nivelul volumului mediu trimestrial al intrărilor/ieșirilor de produse accizabile din antrepozitele fiscale de 
depozitare deținute de antrepozitari autorizați, mari contribuabili și, pe cale de consecință, nici propunerile 
de revocare a autorizației, după caz. Direcția Generală Vamală a scos în evidență faptul că există un număr 
de patru antrepozitari de depozitare care sunt exceptați de la îndeplinirea condiției privitoare la depășirea 
volumului mediu de activitate, aceștia depozitând doar produse energetice destinate navelor și aeronavelor.
Autoritatea vamală a subliniat existența unor carențe ale cadrului legislativ manifestate în semestrul I 2017 
ca urmare a schimbărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 177/2017, prin modificări și completări ce au 
vizat activitatea Comisiei de autorizare a operatorilor economici cu produse supuse accizelor armonizate 
din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Pentru semestrul II, aceste carențe legislative au fost eliminate, 
însă nici în această perioadă autoritatea vamală nu a reușit să îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege 
în privința supravegherii nivelului de activitate ce a fost desfășurat în anul 2017 în antrepozitele fiscale de 
depozitare.  
 a fost constatată comunicarea deficitară între DGV și Direcția Generală de Administrare a Marilor 

Contribuabili (DGAMC), care nu a transmis autorității vamale teritoriale (DRV), până pe data de 
15 inclusiv a lunii, situația privind operatorii economici plătitori de accize, mari contribuabili, 
care înregistrează întârzieri la plata accizelor cu mai mult de 15 zile de la termenul legal de plată.

Astfel, cu excepția lunilor de raportare decembrie 2016, ianuarie 2017 și mai 2017, situația operatorilor 
economici autorizați, mari contribuabili, privind acciza, precum și celelalte obligații fiscale de natura celor 
administrate de ANAF, altele decât acciza, a fost comunicată cu întârziere față de termenul legal prevăzut 
de art. 433 din Codul fiscal. 
 au fost identificate situații în care, în cursul anului 2017, organele vamale au acordat liberul de vamă 

fără să stabilească starea de fapt fiscală, în cazul importurilor de produse energetice prevăzute 
la art. 355 alin. (1) și alin. (2) din Codul fiscal, ce devin impozabile în sensul titlului VIII Accize și 
alte taxe speciale din Codul fiscal, dacă sunt utilizate și/sau comercializate drept combustibil 
pentru motor sau combustibil pentru încălzire. 

Ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi, formulate în anul 2017, DGV - Serviciul managementul 
riscului, analiză și control vamal a instituit în data de 18.05.2018 un profil de risc privind supravegherea 
vamală și fiscală a produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (1) și (2) din Codul fiscal și a emis Nota 
nr. 12756/SMRASCV din 7.04.2018 „cu privire la rezultatele analizei efectuate asupra operațiunilor de punere 
în circulație, efectuate în perioada 1.01.2017-31.04.2018, cu produse accizabile în scutire de la plată (cod 
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adițional X999)”. În urma efectuării acestei analize au reieșit principalele 12 tipuri de produse energetice
(din 94), care sunt importate de România. 

Pentru operațiunile analizate, autoritatea vamală centrală, prin structura specializată SMRSACV, a 
făcut un set de propuneri pentru remedierea acestei situații. 
 din analiza cazurilor de revocare sau suspendare a autorizațiilor s-a constatat faptul că decziile 

de revocare produc efecte în perioade diferite, în funcție de aplicația informatică în care se 
operează suspendarea sau revocarea. 

Astfel, în cazul unor decizii revocate sau suspendate în 2017, invalidarea autorizației în aplicația informatică 
vamală SEED – Sistemul pentru schimb de informații privind accizele s-a produs cu întârziere în raport cu 
invalidarea aceleiași autorizații în aplicația informatică NSEA – Aplicație privind accizele, specifică la nivel 
național (Național Specific Excise Aplication), funcționalitate specifică de accize pentru România, care include 
mișcări la nivel național/internațional, gestiunea obligațiilor/garanțiilor, înregistrarea operatorilor cu produse 
accizabile, autorizarea lor. 

o referitor la activitatea de control vamal și investigații vamale: 
 din analiza modului de respectare a prevederilor legale referitoare la realitatea valorii în vamă a mărfurilor 

importate s-a constatat punerea în liberă circulație a unor mărfuri a căror valoare de tranzacție a fost 
posibil subevaluată în comparație cu media statistică a prețurilor de cumpărare practicate la 
importul unor mărfuri similare, fără efectuarea controalelor vamale ulterioare, cu consecința 
nerealizării unor posibile venituri la bugetul statului aferente acestor importuri în sumă estimată la 6,7 
milioane lei. Aceste operațiuni se desfășoară la nivelul birourilor vamale de import; 

 au fost constatate cazuri de nerespectare de către organele vamale a prevederilor legale 
referitoare la originea preferențială, având la bază criteriul obținerii în întregime a mărfurilor sau 
criteriul prelucrării sau transformării suficiente, substanțiale în țara de origine, în sensul 
nesolicitării dovezilor de origine pentru mărfurile importate în cazurile când existau îndoieli justificate,
referitoare la caracterul originar al produselor, fapt ce poate conduce la nestabilirea unor drepturi 
vamale de import. 

Potrivit observațiilor formulate de reprezentanții DGV cu ocazia concilierii, «Conform prevederilor unionale,
controlul a posteriori al dovezilor de origine se efectuează prin sondaj sau de fiecare dată când „autoritățile 
vamale ale țării importatoare au îndoieli fondate” în ceea ce privește originea preferențială. În acest scop, 
autoritățile vamale ale țării importatoare returnează certificatul de circulație EUR.1 și factura, în cazul în 
care a fost prezentată declarația pe factură sau o copie a acestor documente autorităților vamale ale țării 
exportatoare, indicând, după caz, temeiurile de fond sau de formă care justifică o anchetă. Orice documente 
sau informații obținute care sugerează că informațiile furnizate referitoare la dovada de origine sunt 
incorecte sunt transmise în sprijinul cererii de control a posteriori»”. 

o alte aspecte constatate 
Din analiza modului de îndeplinire a atribuțiilor referitoare la îndeplinirea obligațiilor ce revin autorității 

vamale în privința administrării Resurselor Proprii Tradiționale (ce reprezintă venituri ale bugetului Uniunii 
Europene) au fost constatate diferențe în plus sau în minus între Anexa III contul B – extrasul de cont 
al sumelor stabilite care nu sunt incluse în contul A (sume încasate) și soldul contului „Creanțe” din 
balanțele de la nivelul Direcțiilor Regionale Vamale teritoriale în sumă totală de -1.415 mii lei. 

Debitele stabilite de organele vamale de control ulterior, reprezentând venituri ale bugetului de stat 
(taxe vamale, accize, TVA, amenzi), nu sunt reflectate în evidența operativă ținută cu ajutorul fișelor 
analitice pe plătitor, fapt ce conduce la riscul neîncasării acestora, pe de o parte, iar, pe de altă parte, la 
obținerea de Certificate de atestare fiscală fără debite (contribuabilii în cauză putând participa la diverse licitații 
sau să se radieze), precum și la riscul neînscrierii la masa credală în cazul societăților comerciale aflate în 
procedura de insolvență.  

 

La nivelul 
structurilor 
teritoriale ale 
ANAF 

B. Din evaluarea activității de administrare a veniturilor bugetare la nivelul structurilor teritoriale ale 
ANAF au rezultat următoarele: 
 

B1. Referitor la activitatea de colectare a veniturilor Bugetului general consolidat  
 s-au constatat cazuri de nerespectare a prevederilor legale privind gestionarea și transferul dosarelor 

fiscale ale contribuabililor, constând în: 

- întârzieri în transmiterea dosarelor fiscale sau în emiterea deciziilor de modificare a domiciliului fiscal 
al contribuabililor intrați/ieșiți din evidența AJFP, fiind încălcate prevederile OPANAF nr. 3845/2015 
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pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru apro-
barea modelului și conținutului unor formulare;  

- neefectuarea transferului creanțelor fiscale a contribuabililor aflați în reorganizare judiciară și faliment, 
precum și a celor care și-au schimbat domiciliul fiscal/organul fiscal de administrare. 

Acest tip de abatere a fost identificat în cazul Administrației Fiscale pentru Contribuabili Nerezidenți 
(AFCN), Administrației Finanțelor Publice Sector 3, și al AJFP: Olt, Arad, Mehedinți, Bacău, Buzău, Caraș-
Severin, Dolj, Neamț.  
 Au fost identificate situații în care nu au fost luate toate măsurile legale pentru contracararea sau 

sancționarea nedepunerii declarațiilor fiscale, respectiv: 

- netransmiterea notificărilor către toți contribuabilii care nu respectă regimul de depunere a declarațiilor 
fiscale; 

- neaplicarea sancțiunilor contravenționale în cazul nedepunerii sau depunerii cu întârziere a 
declarațiilor fiscale; 

- nestabilirea, din oficiu, a obligațiilor fiscale în cazul nedepunerii declarațiilor fiscale după expirarea 
termenului de 15 zile de la înștiințarea acestora privind depășirea termenului legal de depunere a 
declarației fiscale. 

Acest tip de abatere a fost identificat în cazul: 

- DGAMC, unde s-a constatat faptul că organele fiscale nu au abordat în mod unitar situații similare de 
depunere cu întârziere/nedepunere a situațiilor financiare anuale sau a raportărilor contabile stabilite 
potrivit legii. În majoritatea cazurilor analizate au fost sancționate cu avertisment societăți aflate în 
insolvență și faliment; 

- Administrației Fiscale pentru Contribuabili Nerezidenți (AFCN), unde s-a constatat că nu a fost depus 
un număr de 233 de declarații fiscale de către un număr de 61 de contribuabili înregistrați. Astfel, 
pentru un număr de 161 de declarații fiscale nedepuse nu s-au transmis notificări și nu s-au aplicat 
sancțiuni contravenționale conform art. 336 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
De asemenea, nu s-a aplicat nicio măsură de stabilire din oficiu a obligațiilor de plată pentru 
nedepunerea declarațiilor fiscale, potrivit art. 107 din Legea nr. 207/2015.  

Aspecte similare au fost constatate la majoritatea unităților teritoriale ale ANAF: AJFP: Bacău, Sibiu, 
Mehedinți, Constanța, Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Călărași, Covasna, Dolj, Gorj, 
Giurgiu, Harghita, Ilfov, Ialomița, Iași, Maramureș, Suceava, Vâlcea, Vrancea. 

 Abateri privind neanalizarea și nevalorificarea informațiilor fiscale deținute de organul fiscal,
determinate de neconcordanțele între datele declarate prin situațiile financiare anuale și datele 
declarate către organul fiscal, precum și cele din evidența contabilă. Acest tip de abatere a fost 
identificat în cazul: AFP Sector 1 București, Administrația Contribuabili Mijlocii București, AJFP: Alba, Arad, 
Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dolj, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, Ilfov, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Sibiu, Sălaj, Satu 
Mare, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, ACM Cluj-Napoca. 

 

B2. Referitor la activitatea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA)   

 În principal, pot fi subliniate unele abateri în activitatea de rambursări de TVA, având un caracter 
general valabil pentru majoritatea structurilor centrale/teritoriale ale ANAF cu atribuții în domeniul 
menționat: 

- necorelarea criteriilor/procedurilor în aplicarea analizei de risc pentru încadrarea contribuabililor într-un
nivel de risc adecvat, unitar, care să asigure eficiența activităților de rambursări de TVA și inspecție 
fiscală (DGAMC); 

- nesoluționarea deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare (DNOR) în termenul prevăzut de lege, 
abateri constatate la majoritatea structurilor teritoriale.  

La DGAMC, potrivit datelor prezentate, se constată întârzieri semnificative în soluționarea DNOR unui 
număr de 350 de deconturi fiind cu termenul de soluționare depășit la finale anului 2017, respectiv 37,5% 
din cele în curs de soluționare, din care la un număr de 120 de deconturi (34,3%) s-au înregistrat întârzieri 
de peste 180 de zile. De precizat că 110 deconturi cu termen de soluționare depășit, respectiv 31,4%, se 
aflau în gestiunea activității de inspecție fiscală. De altfel, în evidențele DGAMC se înregistra în anul 2017 
un volum însemnat de deconturi de TVA cu opțiuni de rambursare rămase nesoluționate din anii precedenți, 
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unele din perioada 2011-2015, la finele anului 2017 raportându-se un număr de 4.898 de deconturi TVA 
(549 de contribuabili), totalizând 9.413.977 mii lei.  

La nivelul Administrației Fiscale pentru Contribuabili Nerezidenți (AFCN) din cadrul Direcției Generale 
Regionale a Finanțelor Publice București nu au fost soluționate în termenul legal cererile de rambursare de 
TVA depuse de contribuabili având drept consecință plata unor dobânzi către aceștia în valoare de 1.032 mii 
lei în 2016 și 7.408 mii lei în 2017. La data de 31.12.2017, un număr de 245 de DNOR-uri aveau termenul 
legal de soluționare întârziat, suma totală solicitată la rambursare având valoarea de 751,35 milioane lei.  

Acest tip de abatere a fost identificat și în cazul AJFP: Arad, Bacău, Buzău, Dolj, Gorj, Ilfov, Iași, 
Mehedinți, Timiș. 

 Referitor la modul de soluționare a DNOR cu control anticipat de către activitatea de inspecție 
fiscală s-a constatat că marea majoritate a inspecțiilor fiscale pentru soluționarea rambursărilor de 
TVA nu se finalizează prin stabilirea unor sume suplimentare care să justifice alocarea unor resurse 
importante din partea organelor fiscale, întrucât o pondere semnificativă din inspecțiile fiscale 
finalizate în anul 2017 pentru soluționarea DNOR cu control anticipat a condus la rezultate nesem-
nificative sau au fost finalizate fără nicio ajustare a sumei solicitate la rambursare. 

Aceste situații au determinat, pe de o parte, alocarea ineficientă a fondului de timp disponibil și, pe de 
altă parte, formularea de solicitări frecvente (pe bază de referate) de scoatere a acestor contribuabili din 
cadrul celor cu risc fiscal mare. 

De exemplu, potrivit situației soluționării cu control anticipat a deconturilor TVA cu sume negative, la 
nivelul DGAMC, la data de 31.12.2017, dintr-un număr de 319 deconturi verificate (68 de contribuabili), cu 
o valoare TVA solicitată la rambursare de 646.785 mii lei, a fost respinsă suma de 23.729 mii lei ca urmare 
a inspecției fiscale anticipate, aferentă unui procent de numai 3,7% din numărul total al deconturilor cu 
sume negative cu opțiune de rambursare soluționate cu control anticipat.  

Din analiza efectuată s-a constatat o alocare ineficientă a fondului de timp disponibil în cazul activității 
de inspecție fiscală determinată de cadrul legislativ care reglementează modalitatea de soluționare a 
deconturilor negative de TVA, precum și o analiză de risc incompletă/necorespunzătoare. În acest sens, 
menționăm rezultatele unor inspecții fiscale aferente unui număr de 138 de deconturi (DNOR), de la care 
sumele respinse au fost egale cu zero sau foarte scăzute, respectiv între 30 și 497 de lei.  

 Referitor la soluționarea DNOR cu control ulterior de către activitatea de inspecție fiscală s-a con-
statat faptul că un număr redus de deconturi de TVA soluționate cu control ulterior au fost supuse 
inspecției fiscale.  

Spre exemplificare, în anul 2017, Serviciul rambursări TVA din cadrul DGAMC a soluționat cu control 
ulterior un număr de 3.588 de deconturi de TVA cu opțiune de rambursare, aferente unui număr de 473 de
contribuabili, cu o valoare a soldului negativ de 6.532.552 mii lei. Din această valoare, compensările de 
TVA au fost în sumă de 4.029.745 mii lei, restituirile de TVA au fost în sumă de 2.469.361 mii lei, iar 
diferențele rezultate, în sumă de 73.447 mii lei. Aceste deconturi de TVA urmează a fi supuse inspecției 
fiscale în perioada 2018-2022. 

În anul 2017, activitatea de inspecție fiscală din cadrul DGAMC a finalizat un număr de numai 13 
controale ulterioare pentru soluționarea DNOR, controale care au vizat, în principal, deconturi anterioare 
anului 2017, iar valoarea sumelor suplimentare stabilite însumează peste 170 milioane lei. Această situație 
relevă un anumit nivel de risc fiscal ridicat, ținând cont de faptul că aceste diferențe suplimentare constatate 
se localizează la un număr restrâns de contribuabili (10-12 dintre aceștia). Totodată, au fost constatate 
întârzieri mari în inițierea și finalizarea unor inspecții fiscale pentru soluționarea rambursărilor de TVA 
(existența unor DNOR nesoluționate cu vechime de peste 1 an). 

Este evidentă discrepanța dintre numărul de deconturi de TVA soluționate cu control ulterior de Serviciul 
rambursări TVA în anul 2017 (3.588 de deconturi de TVA) și numărul de deconturi soluționate cu control 
ulterior supuse inspecției fiscale în anul 2017 (13 deconturi de TVA supuse inspecției fiscale), determinată 
de limitările fondului de timp ce poate fi alocat de Activitatea de inspecție fiscală pentru includerea în 
programul de control pentru exercitarea acestei atribuții, fapt ce impune, în opinia noastră, dezvoltarea și 
implementarea unei analize de risc performante, astfel încât să fie selectați pentru inspecția fiscală în 
special contribuabilii care au beneficiat de rambursări de TVA cu control ulterior și care prezintă un risc 
fiscal asociat ridicat.  

 Acest tip de abatere a fost identificat și în cazul AJFP Mehedinți, întrucât din 156 de cazuri de rambur-
sări de TVA cu control ulterior efectuate în perioada 2012-2017, pentru care s-au rambursat/compensat 
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TVA în sumă totală de 7.421 mii lei, au fost supuse inspecției fiscale privind TVA numai un număr de 38 de 
cazuri, reprezentând 24,4%.  

 Au fost identificate situații de neînregistrare în scopuri de TVA și de neefectuare a analizelor de risc 
pentru contribuabili persoane fizice și juridice care au realizat venituri totale peste plafonul de scutire la 
plata taxei pe valoarea adăugată, respectiv de neurmărire a contribuabililor care, deși au depășit plafonul 
de scutire a TVA, nu s-au declarat și nu au fost înregistrați din oficiu sau care s-au declarat cu întârziere 
ca plătitor, dar nu au fost supuși unor inspecții fiscale parțiale pe acest obiectiv. 

Acest tip de abatere a fost identificat în cazul: AJFP: Sibiu, Timiș, Constanța, Cluj, Mehedinți, Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Buzău, Călărași, Covasna, Dolj, Iași, Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Vrancea. 

 Nu au fost analizate bazele de date gestionate de ANAF (Declarația 394) și nu au fost incluși în programul 
de inspecție contribuabilii care au achiziționat produse/servicii de la contribuabili inactivi, radiați sau 
care nu au declarat livrările, cazuri în care, în mod nejustificat, și-au exercitat dreptul de deducere a taxei 
pe valoarea adăugată. Acest tip de abatere a fost identificat în cazul: AFP Sector 1 București, AFP Sector 4 
București, AFP Sector 5 București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București.  

 Nu s-au analizat, în toate cazurile, informațiile existente în bazele de date ANAF, referitoare la agenții 
economici cărora le-a fost anulat din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA și care, conform 
prevederilor legale în vigoare, nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată 
aferente achizițiilor efectuate ulterior anulării codului, dar sunt supuși obligației de plată a TVA 
colectată, cu consecința neconstituirii și neurmăririi în vederea încasării unui venit suplimentar la 
bugetul statului, reprezentând TVA. 

Organele fiscale nu i-au identificat și nu i-au notificat pe contribuabilii cărora li s-a anulat codul de TVA, 
dar care au efectuat în continuare tranzacții, în scopul depunerii Declarației 311 și declarării TVA aferente
tranzacțiilor efectuate în perioada în care codul de TVA era anulat.  

Acest tip de abatere a fost identificat în cazul: AFP Sector 4 București și AJFP: Brașov, Satu Mare, 
Bihor, Sălaj, Vâlcea, Vaslui. 

 Neutilizarea criteriului de risc fiscal care identifică contribuabilii care au depus deconturi cu sume 
negative de TVA fără opțiune de rambursare în trei perioade de raportare succesive. Acest tip de 
abatere a fost identificat în cazul: DGRFP Craiova și AJFP: Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Iași, 
Mureș, Mehedinți, Satu Mare, Vâlcea, Vrancea. 

 Neanalizarea situației fiscale și neincluderea în programul de inspecție fiscală a contribuabililor care 
au înregistrat solduri negative de TVA necompensate cu TVA de plată și nesolicitate la rambursare în 
interiorul termenului de prescripție, existând astfel solduri negative prescrise, care, ulterior, pot fi 
compensate nelegal cu TVA de plată. Acest tip de abatere a fost identificat în cazul AFCM-DGRFP 
București, întrucât în urma verificării evoluției soldurilor negative declarate la data de 30.11.2012 s-a constatat 
că o parte dintre acestea au fost compensate prin decontul de TVA în termenul de prescriere, dar și suma de 
6.669 mii lei, reprezentând solduri negative de TVA la data de 31.12.2017, care provin din soldurile negative 
de TVA declarate la data de 30.11.2012, preluate prin decont pe întreaga perioadă, care nu au fost 
compensate și nici solicitate la rambursare în interiorul termenului de prescripție.  

Consecința economico-financiară constă în înregistrarea și declararea unor sume prescrise sub forma unor 
solduri negative de TVA la data de 31.12.2017, creanțe înregistrate, care, ulterior, pot fi compensate nelegal cu 
TVA de plată, faptă care ar putea conduce la lipsirea veniturilor bugetului de stat de sumele legal datorate. 

Nesolicitarea soldurilor negative de TVA la rambursare timp de cinci ani, poate reprezenta un indiciu 
pentru practici evazioniste, indiciu pentru un comportament fiscal inadecvat, motive pentru care aceste 
practici pot fi asociate cu riscuri fiscale ridicate. 

 Nesoluționarea deconturilor consolidate de taxă pe valoarea adăugată pe perioada de implementare 
a unui grup fiscal unic de TVA, precum și la încetarea acestuia.  

Organele fiscale competente din cadrul DGRFP București – Administrației Fiscală pentru Contribuabili 
Mijlocii și Administrația Fiscală a Sectorului 2 nu au soluționat deconturile consolidate de taxă pe valoarea 
adăugată pe perioada de implementare a unui grup fiscal unic de TVA, precum și la încetarea acestuia, 
având drept consecință economico-financiară neplata taxei datorate de reprezentantul grupului fiscal unic. 
Concomitent, trebuia demarată inspecția fiscală pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA 
cu opțiune de rambursare depuse de ceilalți doi membri ai grupului fiscal unic, ulterior încetării grupului, 
sumele solicitate la rambursare fiind majorate prin eludarea Codului fiscal și a normelor metodologice de 
aplicare a Codului fiscal. 
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Conform datelor publice existente pe site-ul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, la data de 3 
februarie 2018, în Dosarul nr. 32546/3/2016, reprezentantul grupului fiscal unic se afla deja în procedură 
de faliment. 

Curtea de Conturi a apreciat că utilizarea schemei de grupare de TVA în acest caz a încălcat principiul 
neutralității taxei pe valoarea adăugată, determinând un prejudiciu bugetului de stat și, în contrapartidă, un avantaj 
fiscal neîntemeiat celor trei membri ai grupului fiscal unic. În condițiile declanșării falimentului, prejudiciul 
produs bugetului de stat constă în neplata taxei datorate de reprezentantul grupului pe toată perioada de 
existență a grupului fiscal unic, respectiv de la data aprobării și până la data încetării grupării de TVA. 

Considerăm că se impune analizarea stării de fapt fiscale în cazul operațiunilor impozabile (TVA) 
derulate de grupurile fiscale constituite în acest sens, în contextul în care, din informațiile publice existente 
pe site-ul ANAF, în anul 2016 existau 60 de grupuri fiscale unice care își desfășurau activitatea la nivelul 
DGRFP-urilor. 

 

B3. Referitor la evidența contabilă a veniturilor statului. Evidența analitică pe plătitori (persoane 
fizice și juridice)  

În general, abaterile/deficiențele constatate au fost generate de nerespectarea prevederilor legale privind 
organizarea și conducerea contabilității veniturilor bugetare conform OMFP nr. 1917/12.12.2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de 
conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia. 

Având în vedere diversitatea și multitudinea deficiențelor constatate în domeniul evidențelor analitice, 
contabile și a modului de prelucrare/evidențiere a veniturilor Bugetului general consolidat, punctual, într-o 
grupare aleatorie sunt prezentate câteva naturi/genuri de abateri consemnate în rapoartele de control: 
 Menținerea în evidența analitică pe plătitor, în evidența contabilă sintetică și analitică a obligațiilor 

fiscale ale contribuabililor radiați (în condițiile în care pentru aceste debite s-a atras răspunderea 
administratorilor) sau declarați insolvabili;  

 Neclarificarea, până la finele anului fiscal, a sumelor încasate fără titluri de creanță (suprasolviri), 
neluarea măsurilor pentru obținerea acestora. Au fost constatate situații de suprasolviri în cazul 
contribuabililor radiați.  

Aceste tipuri de abatere au fost identificate în cazul ACM Timișoara și AJFP: Maramureș, Timiș, Sibiu, 
Suceava, Bacău, Argeș, Olt, Cluj, Mehedinți, Harghita, Dolj, Sălaj, Satu Mare, Vrancea, Arad, Bihor, Bistrița-
Năsăud, Brăila, Buzău, Botoșani, Călărași, Caraș-Severin, Galați, Gorj, Ialomița, Maramureș, Vâlcea. 

 Referitor la evidența/analiza conturilor „Creanțe ale bugetului de stat” și „Decontări din operațiuni 
în curs de clarificare”, abaterile se referă, în principal, la: 

- înregistrarea eronată și menținerea nejustificată, în evidența analitică pe plătitor și în evidența con-
tabilă, în soldul contului „Decontări din operațiuni în curs de clarificare” a unor sume care prin natură, 
conținut și mod de constituire trebuie să fie evidențiate, după caz, în conturile de venituri, respectiv 
de creditori ai bugetului de stat; 

- neanalizarea soldului contului „Decontări din operațiuni în curs de clarificare” și neclarificarea, la finele 
anului 2017, a sumelor pentru care nu s-a primit titlul de creanță; 

- neconstituirea și neînregistrarea unor venituri bugetare reprezentând impozite și taxe virate de către agenții 
economici anterior anului 2012, înregistrate în contul „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”, pentru 
care a intervenit prescripția dreptului de a mai fi solicitată restituirea sau compensarea acestora; 

- înregistrarea eronată în evidența analitică pe plătitor și în evidența contabilă a creanțelor bugetare a 
sentințelor penale în cazul răspunderii solidare, precum și în cazul atragerii răspunderii solidare de 
către organul fiscal;  

- neefectuarea periodică a verificării datelor din evidențele fiscale din fișele analitice pe plătitori și cele 
contabile potrivit procedurilor aprobate și prevederilor legale. 

Aceste tipuri de abatere au fost identificate în cazul: AFP Sector 1 București, Administrației Finanțelor Publice 
Sector 3, AFP Sector 4 București, AFP Sector 5 București, AFCM București și AJFP: Dolj, Mehedinți, Buzău, 
Timiș, Bihor, Mureș, Satu Mare, Cluj, Neamț, Arad, Alba, Bacău, Brăila, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, 
Călărași, Constanța, Covasna, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vâlcea, Vrancea. 

 Existența unor neconcordanțe între evidența contabilă și evidența operativ-analitică cu privire la 
valoarea totală a bunurilor supuse sechestrului și valoarea creanțelor fiscale pentru care s-a 
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declarat starea de insolvabilitate a debitorului. Acest tip de abatere a fost identificat în cazul AFP Sector 
3 București și AJFP Iași. 

 Reflectarea și raportarea necorespunzătoare a operațiunilor în conturile de evidență în afara bilanțului 
prin majorarea/diminuarea nejustificată a soldului contului „Valori materiale supuse sechestrului”, 
înregistrând bunuri materiale supuse sechestrului la valori diferite decât cele înscrise în procesul-verbal 
de sechestru. Acest tip de abatere a fost identificat în cazul AJFP: Brăila, Covasna, Timiș, Dolj. 

 Nerespectarea prevederilor OPANAF nr. 2.047/2016 pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau 
restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor 
încasate în contul „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat și recuperat în 
condițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”. 
Un exemplu semnificativ este reprezentat de abaterea consemnată la nivelul AFP Sector 3 București. La data 
de 31.12.2017, totalul sumelor încasate reprezentând prejudiciul cauzat și recuperat în condițiile art. 10 din Legea 
nr. 241/2005 și pentru care nu a fost înregistrat debitul este de 15.376,8 mii lei, din care 12.172,4 mii lei provin 
din anii anteriori anului 2017. De asemenea, menționăm faptul că există astfel de suprasolviri pentru care a trecut 
perioada de prescripție și, automat, aceste sume trebuie debitate, așa cum prevede ordinul mai sus menționat. 
Menținerea unor sume, perioade îndelungate, în acest cont este cauzată de faptul că la nivelul AFP S3 nu există 
evidența separată a acestor debitori, întrucât nu există o corespondență între evidența analitică pe plătitor și 
Serviciul juridic din cadrul direcției, așa cum cer prevederile OPANAF nr. 2.047/8.05.2016. Valoarea estimativă 
a erorii/abaterii constatate este de 12.172 mii lei. 

 Neactualizarea obligațiilor fiscale restante prin calculul de accesorii și neevidențierea acestora în 
contabilitate în vederea urmăririi și încasării obligațiilor datorate de contribuabili. Acest tip de abatere 
a fost identificat în cazul AFP Sector 1 București și AJFP: Constanța, Buzău și Mehedinți. 

 

B4. Cu privire la activitatea de executare silită  
În unele cazuri, ca urmare a întârzierilor în transmiterea dosarelor fiscale sau în emiterea deciziilor de 

modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor intrați/ieșiți în/din evidența AJFP, a fost reținută ca principală 
consecință a abaterilor de acest gen nevalorificarea bunurilor mobile sechestrate și, ulterior, neinstituirea 
sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile (teren și construcție înstrăinate), fapt care conduce la nerecu-
perarea unor creanțe semnificative. 

În unele cazuri nu s-a procedat la evaluarea bunurilor mobile și imobile sechestrate și la valorificarea 
acestora. Totodată, întârzierea în valorificarea bunurilor sechestrate determină un grad din ce în ce mai redus 
de recuperare a creanțelor bugetare. 

La nivelul DGAMC, din analiza activității și cadrului normativ aplicabil activității de executare silită din ANAF 
a rezultat că nu există reglementări (proceduri operaționale, instrucțiuni etc.) referitoare la modul de stabilire a 
valorii estimate a bunului sechestrat. În conformitate cu prevederile art. 142 din OG nr. 92/2003, respectiv art. 
227 din noul Cod de procedură fiscală, valoarea bunurilor sechestrate poate ajunge până la 150% din valoarea 
creanțelor neîncasate (inclusiv cheltuielile de executare silită). 

Legislația în vigoare nu prevede criterii clare de estimare a valorii bunurilor, astfel că executorii 
fiscali se pot raporta la valoarea din contabilitate a bunului, la valoarea de piață etc. până la maximum
150% din valoarea creanțelor fiscale, ceea ce conduce la situații în care executorii fiscali pot supraestima în 
mod eronat anumite bunuri sechestrate, ceea ce poate determina discrepanțe între valoare estimată de exe-
cutor și valoarea estimată de evaluatorul ANEVAR, la existența unor debite negarantate și, implicit, 
nerecuperarea întregii sume a creanțelor bugetare datorate de către debitori. 

În consecință, întrucât executorul fiscal procedează la identificarea bunului și estimarea valorii acestuia, 
aceasta fiind în fapt singura evaluare efectuată asupra bunului sechestrat, există riscul major ca unele 
sechestre să fie supraestimate, adică să fie aplicate pe bunuri a căror valoare reală de piață este mult sub 
valoarea estimată la momentul instituirii sechestrului.  

Lipsa evaluării de către un expert acreditat ANEVAR a bunurilor sechestrate duce la întârzierea procesului 
de valorificare a bunului la licitație și la nevalorificarea bunurilor sechestrate de către executorii fiscali din cadrul 
DGAMC, nerecuperându-se astfel de la contribuabili creanțele supuse acțiunii de executare silită. 

Cadrul legal și procedural în vigoare, dar mai ales dificultățile cu care se confruntă reprezentanții entității 
auditate în ceea ce privește evaluarea, precum și valorificarea bunurilor supuse acțiunii de sechestrare, conduc 
la scăderea eficienței activității de executare silită și la nerecuperarea unor sume importante la bugetul statului 
și reprezintă o deficiență de sistem cauzată de lipsa unui sistem de control intern managerial eficient la 
nivelul ANAF. 



187 

Principalul motiv ce a condus la nevalorificarea sau valorificarea întârziată a bunurilor sechestrate la nivelul 
activității de executare silită din cadrul DGAMC este cauzată de lipsa de finalitate a demersurilor inițiate de 
către reprezentanții DGAMC în ceea ce privește inițierea, derularea și încheierea procedurii de asigurare a 
serviciilor de evaluare a bunurilor sechestrate.  

În acest context, important de subliniat este faptul că, în anul 2017, la nivelul DGAMC nu a fost valorificat 
niciun sechestru, astfel că sumele încasate la nivelul DGAMC din valorificarea bunurilor sechestrate sunt zero.

Un nivel redus al activității de valorificare a bunurilor sechestrate a fost constatat la AFP Sector 1
București, la AJFP Mehedinți, la AJFP Constanța, precum și la alte structuri județene ale ANAF. 

Cu privire la derularea procedurii de declarare a insolvabilității debitorilor și de atragere a răspunderii 
solidare s-au constatat abateri referitoare la nerespectarea procedurii privind declararea stării de insol-
vabilitate a debitorilor persoane fizice, precum și un grad redus de declarare a stării de insolvabilitate. 

Astfel, la nivelul DGAMC s-a constatat faptul că nu s-a emis nicio decizie/act administrativ fiscal în cursul 
anului 2017 în vederea angajării răspunderii persoanelor prevăzute la art. 25 din Codul de procedură fiscală. 
Reprezentanții DGAMC au motivat această stare de lucru prin faptul că în istoric, comportamentul fiscal al 
debitorilor declarați insolvabili cu bunuri urmăribile a fost bun, în sensul că nu au înregistrat obligații fiscale 
restante înainte de emiterea deciziilor de impunere. 

În fapt, s-a constatat într-o serie de cazuri că organele de executare silită ale DGAMC, în scopul declarării 
stării de insolvabilitate, nu respectă următoarele cerințe/obligații prevăzute în Codul de procedură fiscală: 
- să verifice situația patrimonială a debitorilor sub aspectul cuantificării valorii însumate a bunurilor și veniturilor 

acestora, prin solicitarea, consultarea și analizarea, la sediul debitorului, respectiv la punctele de lucru, după caz, 
a datelor înscrise în situațiile financiar-contabile anuale și/sau semestriale din ultima balanță contabilă încheiată 
de societatea debitoare, precum și cercetarea la fața locului a bunurilor deținute de aceștia; 

- să verifice situația bunurilor de orice fel, care se află în proprietatea debitorului, precum și valoarea acestora 
prin solicitări de informații de la unitatea administrativ-teritorială (primărie), Biroul de Carte Funciară, 
precum și, după caz, de la instituții care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate 
(Registrul Auto Român, Registrul Naval Român etc.). 
Cauza acestor nerealizări o reprezintă lipsa unei proceduri operaționale sau a altor instrucțiuni la nivelul 

DGAMC, care să prevadă responsabilități, condiții/criterii și termene clare pentru declanșarea/declararea stării 
de insolvabilitate a debitorului. 

Situații asemănătoare au fost constatate în cazul AJFP Timiș, Giurgiu, Hunedoara, Arad, Mehedinți. 
În consecință, neaplicarea măsurii de atragere a răspunderii solidare poate conduce la nerecuperarea 

creanțelor Bugetului general consolidat. De asemenea, nefinalizarea acțiunilor de angajare a răspunderii 
solidare poate conduce la acumularea de arierate și inducerea artificială de către persoane de rea-credință a 
stării de insolvabilitate/insolvență/faliment, după caz, a agenților economici mari contribuabili. Lipsa unor 
măsuri ferme care să descurajeze acumularea de arierate și inducerea artificială de către persoane de rea-
credință a stării de insolvabilitate a contribuabililor va conduce la perpetuarea unei stări de indisciplină fiscală 
și la un grad din ce în ce mai redus al conformării voluntare a contribuabililor. 
 Neluarea în toate cazurile a măsurilor adecvate (dispunerea de măsuri asiguratorii, aplicarea proce-

durilor de executare silită) pentru a contracara intrarea în insolvență a unor contribuabili, efectuate 
cu scopul vădit de a se sustrage de la plata datoriilor la bugetul consolidat. 
Neurmărirea și neîncasarea în termenul legal de prescripție a unor creanțe bugetare are drept consecință

pierderea dreptului de a cere executarea silită a obligațiilor restante, respectiv înregistrarea unor eventuale 
prejudicii la nivelul Bugetului general consolidat.  
 Nevalorificarea sechestrelor instituite pentru bunurile mobile și imobile.  

Astfel de situații au fost constatate la: 

- AJFP Mehedinți, prin neluarea măsurilor pentru instituirea de sechestre, de către organele fiscale, pe 
bunurile mobile, deținute de 39 de persoane fizice debitoare în vederea recuperării creanțelor fiscale 
restante în sumă de 61.585,6 mii lei;  

- AJFP Gorj, prin neluarea măsurilor pentru instituirea de sechestre, de către organele fiscale, în sumă 
de 42.443,4 mii lei; 

- AJFP Brăila, prin neluarea măsurilor pentru recuperarea unor creanțe, în sumă de 12.751 mii lei; 
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- AJFP Dolj, prin nerespectarea prevederilor legale privind începerea și derularea procedurilor de 
executare silită (7.073,3 mii lei) și prin nerespectarea prevederilor legale privind atragerea răspunderii 
solidare (5.156,4 mii lei); 

- AJFP Covasna, prin neîntreprinderea demersurilor în vederea declarării stării de insolvabilitate și, după 
caz, atragerea răspunderii administratorilor pentru contribuabilii ale căror venituri sau bunuri urmăribile au 
o valoare mai mică decât obligațiile fiscale de plată, pentru creanțe fiscale, în sumă de 3.118 mii lei. 

Alte situații similare au fost consemnate în cazul AJFP: Hunedoara, Ilfov, Vâlcea, Bacău, Arad, Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Cluj, Călărași, Caraș-Severin, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, 
Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea. 

 Neînființarea de popriri pe disponibilitățile bănești din conturile bancare ale contribuabililor.  
Astfel de situații au fost constatate la: 

- AJFP Mehedinți, pentru titlurile executorii emise în cazul a 15 contribuabili persoane fizice care datorau 
creanțe provenite din atragerea răspunderii solidare în sumă de 9.539 mii lei, precum și pentru un număr 
de 89 de contribuabili persoane fizice care datorau creanțe în sumă de 27.936 mii lei; 

- AJFP Botoșani, unde organele de executare nu au înființat poprirea sumelor pe care asociații (cu 
datorii rezultate din atragerea răspunderii solidare cu contribuabilul declarat insolvabil) le au de 
încasat de la propria societate comercială în sumă de 17.911 mii lei și nici popririle asupra veniturilor 
din salarii realizate de persoanele fizice pentru care s-a atras răspunderea solidară cu contribuabilul 
declarat insolvabil/insolvent (abatere financiar-contabilă de 5.984 mii lei). 

Alte situații similare au fost consemnate în cazul: AJFP Mehedinți, Bihor, Giurgiu. 
 Neinstituirea sau instituirea cu întârziere a măsurilor asiguratorii de către organele fiscale. Astfel de 

situații au fost constatate la AJFP Dolj, Vâlcea, Mehedinți.  
 În ceea ce privește executarea silită a contribuabililor nerezidenți înregistrați, pentru care nu s-a recu-

perat debitul ca urmare a parcurgerii etapelor de executare silită în România, s-a constatat că nu s-a 
trecut deîndată la întocmirea cererii de recuperare spre a fi parcurse toate etapele ulterioare de 
transmitere în statul de adresă și recuperarea sumei acolo. Valoarea abaterii este dată de suma totală 
înscrisă pe cererile de recuperare emise în timpul și ca urmare a controlului, respectiv de 2.368 mii lei. 

 

B5. Referitor la activitatea de inspecție fiscală 
 Nerealizarea, în unele cazuri, a analizelor de risc pentru selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuși 

inspecției fiscale. În unele cazuri, inspecțiile fiscale s-au efectuat în baza unor analize de risc 
nefundamentate suficient și s-au finalizat prin obținerea unor rezultate nesemnificative, fapt ce confirmă 
formalitatea cu care s-a acționat în vederea selectării contribuabililor, în cauză. Astfel de situații au fost 
constatate în cazul AJFP: Arad, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Cluj, Constanța, Covasna, Iași, Mehedinți. 

 Neprogramarea și neefectuarea inspecțiilor fiscale la contribuabilii la care s-au înregistrat necon-
cordanțe semnificative rezultate din declarațiile informative depuse. Astfel de situații au fost 
constatate în cazul: AFP Sector 1, AFP Sector 5 și AJFP: Sibiu, Cluj, Constanța, Giurgiu, Iași, Suceava. 

 Neprogramarea și neefectuarea inspecțiilor fiscale în termenul de prescripție a dreptului de stabilire 
a obligațiilor fiscale în cazul contribuabililor ce prezintă un risc fiscal ridicat. Astfel de situații au fost 
consemnate în cazul: AFP Sector 1 și AJFP: Alba, Bacău, Călărași, Mehedinți, Vrancea. 
La AFCM București s-a constatat neanalizarea situației fiscale și neincluderea în programul de inspecție 
fiscală a contribuabililor care au înregistrat solduri negative de TVA la data de 30.11.2012, în sumă de 
6.669 mii lei, necompensate cu TVA de plată și nesolicitate la rambursare în interiorul termenului de 
prescripție, solduri negative prescrise care, ulterior, pot fi compensate nelegal cu TVA de plată.  

 Neincluderea în programul de control și neefectuarea de inspecții fiscale la contribuabilii activi care 
au efectuat achiziții de bunuri/servicii de la contribuabili inactivi. Astfel de situații au fost consemnate 
în cazul: AFCM București, AF Sector 1, AF Sector 4 și AJFP: Mehedinți, Bacău, Hunedoara. 

 Necuprinderea în programul de control a agenților economici care au efectuat achiziții intracomu-
nitare, fără să le declare prin Declarația informativă 390, fiind identificați în sistemul VIES ca urmare 
a declarării acestor operațiuni de către partenerii din Uniunea Europeană. Astfel de situații au fost 
consemnate în cazul AJFP: Bacău, Bihor, Cluj, Sibiu, Suceava. 
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 Neincluderea în programul de control și neefectuarea de inspecții fiscale la contribuabilii care au 
înregistrat pierderi cinci ani consecutivi. Astfel de situații au fost consemnate în cazul AJFP: Ilfov, Iași, 
Mureș, Mehedinți, Cluj, Giurgiu, Olt, Satu Mare, Timiș, Vâlcea.  

 Efectuarea necorespunzătoare a controlului fiscal, cauzată de necalcularea, în condițiile legii, a 
diferențelor de impozite și taxe datorate de agenții economici drept obligații față de bugetul de stat. 
Alte situații similare au fost consemnate în cazul AJFP: Bacău, Brașov, Dolj, Constanța, Harghita, Timiș. 

 Nesolicitarea dosarului prețurilor în cazul tranzacțiilor transfrontaliere derulate de contribuabili, 
persoane juridice române cu părți afiliate. La AFP Sectorul 2, organele de inspecție fiscală care au efectuat 
inspecția fiscală parțială asupra taxei pe valoarea adăugată nu au solicitat dosarul prețurilor în cazul 
tranzacțiilor transfrontaliere derulate de unii contribuabili, persoane juridice române cu părți afiliate, deși se 
impunea să se cunoască de administrația fiscală care dintre aceste tranzacții nu au un conținut economic și 
nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obișnuite, scopul esențial al acestora fiind 
acela de a evita impozitarea ori de a obține avantaje fiscale care nu ar putea fi acordate altfel.  

 Deficiențe rezultate din analiza activității de inspecție fiscală prin prisma actelor de control
desființate de activitatea de soluționare a contestațiilor. Din analiza activității de soluționare a 
contestațiilor din cadrul DGAMC pentru anul 2017 s-a constatat că au fost desființate sume semnificative 
stabilite de activitatea de inspecție fiscală prin emiterea deciziilor de impunere. Astfel, din suma contestată 
(de 98.865,5 mii lei), ponderea sumelor pentru care s-au pronunțat soluții de admitere și/sau desființare în 
totalul sumelor soluționate pe fond de organele de soluționare a contestațiilor din cadrul DGAMC a fost de 
20,58%, respectiv 18.465 mii lei. Principala motivație constă în interpretarea incorectă a legislației de către
unele dintre echipele de inspecție fiscală din cadrul DGAMC, fapt ce a determinat refacerea unor controale 
fiscale, cu alocarea unor resurse de fond de timp suplimentar. 

 Neincluderea în programul de activitate a sesizărilor și reclamațiilor care pot avea ca efect evaziunea și 
frauda fiscală. Astfel de situații au fost consemnate în cazul: AFP Sector 1, AFP Sector 4, AFP Sector 5. 

 Alte constatări privind activitatea de inspecție fiscală exercitată de ANAF prin organele sale specializate:

- cazuri în care nu s-a procedat la efectuarea analizei în vederea atragerii răspunderii patrimoniale a 
administratorilor/asociaților agenților economici care înregistrau creanțe restante semnificative și 
pentru care se impunea formularea unor astfel de cereri, în conformitate cu prevederile art. 169 din 
Legea insolvenței nr. 85/2014, pentru suma de 56.153 mii lei (la AJFP Constanța); 

- neefectuarea de inspecții fiscale la contribuabili care au intrat în insolvență în anul 2017, în vederea 
stabilirii valorii certe a creanțelor de recuperat (la AJFP Olt). 

 

B6. Referitor la acordarea de înlesniri/eșalonări la plata obligațiilor bugetare restante 
Verificarea acestui obiectiv a scos în evidență manifestarea unor stări de fapt neconforme în activitatea 

organelor fiscale teritoriale, respectiv: 
- acordarea de amânări la plată fără respectarea prevederilor legale; 
- emiterea cu întârziere a deciziilor de pierdere a valabilității eșalonării; 
- supraevaluarea bunurilor imobile acceptate drept garanție la eșalonările la plată;  
- neurmărirea respectării clauzelor convențiilor privind acordarea de înlesniri la plată a obligațiilor bugetare 

datorate.  
Astfel de situații au fost consemnate în cazul: DGAMC și AJFP: Vrancea, Constanța, Timiș, Caraș-Severin, 

Neamț, Suceava, Dolj, Mehedinți, Buzău, Constanța, Iași, Maramureș, Neamț, Olt. 
 

Recomandări 
 

Deficiențele constatate în anul 2018 în activitatea ANAF au ca efect diminuarea semnificativă a 
performanței acestei entități și sunt în măsură să afecteze volumul de venituri colectate la Bugetul 
general consolidat.  

Pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi după efectuarea unui număr de peste 60 
de acțiuni de audit de conformitate la diverse structuri teritoriale sau centrale ale ANAF este necesară 
dispunerea de către conducerea ANAF a unor măsuri operative pe următoarele direcții principale de acțiune: 
 îmbunătățirea și actualizarea legislației cu respectarea principiilor de coerență, stabilitate și predictibilitate

care stau la baza activității ANAF; 
 derularea unor programe de informare și educare a populației și în special a tinerilor aflați în sistemul de 

învățământ despre importanța economică și socială a respectării de către toți contribuabilii a obligațiilor 
fiscale de conformare voluntară la declarare și plată a impozitelor; 
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 îmbunătățirea controlului intern managerial, care trebuie să asigure prevenirea, identificarea și corectarea 
operativă a disfuncționalităților; analizarea și revizuirea procedurilor de lucru aplicabile în activitatea de 
colectare a creanțelor fiscale, în special în ceea ce privește activitatea de executare silită; 

 efectuarea unei analize interne asupra activității structurilor și serviciilor implicate în administrarea fiscală 
și realocarea resurselor umane pentru creșterea eficienței acestora; 

 asigurarea resurselor financiare pentru implementarea unor instrumente de lucru performante și pentru 
informatizarea ANAF (tehnică de calcul performantă, aplicații informatice etc.), astfel încât să fie posibilă 
gestionarea, valorificarea și interpretarea în timp real a informațiilor fiscale gestionate de ANAF și 
autoritatea vamală sau la care au acces în baza schimbului de informații; 

 modernizarea/înlocuirea sistemului informatic utilizat de ANAF pentru încărcarea declarațiilor fiscale depuse 
de contribuabili, pentru evidența și gestionarea eficientă a creanțelor fiscale cuvenite Bugetului general 
consolidat. Este necesară realizarea unui sistem informatic integrat, care să permită furnizarea în timp real a 
rapoartelor și informațiilor necesare managementului ANAF pentru luarea deciziilor operative; 

 dezvoltarea structurilor implicate în gestionarea informațiilor fiscale, interpretarea acestora și analiza de 
risc, colaborarea intensă cu structurile similare existente în alte state membre; 

 identificarea și implementarea modalităților concrete prin care să fie realizat schimbul de informații fiscale 
între organele fiscale, în special între organele vamale și celelalte structuri din cadrul ANAF, în vederea 
administrării eficiente a creanțelor fiscale; 

 identificarea și accesarea unor noi surse de informații cu relevanță în stabilirea riscului fiscal asociat 
contribuabililor, dezvoltarea schimbului de informații cu alte autorități fiscale sau instituții bancare și 
nebancare din Uniunea Europeană și din statele terțe; 

 monitorizarea și controlul comerțului on-line, întrucât acest domeniu a cunoscut o dezvoltare accentuată în 
ultimii ani, iar în perioada următoare este previzionată o creștere exponențială a acestui domeniu. Analiza 
activității ANAF în acest domeniu a relevat o preocupare aproape inexistentă pentru acoperirea și 
gestionarea riscurilor fiscale existente în acest nou domeniu; 

 creșterea numărului de inspecții fiscale efectuate în baza analizei de risc; 
 asigurarea resurselor necesare pentru identificarea și combaterea evaziunii fiscale, cu accent asupra 

domeniilor cu risc ridicat de fraudă, și identificarea noilor tendințe în frauda transfrontalieră; 
 verificarea respectării de către organele de control ale ANAF a tematicilor/metodologiilor de control pentru 

toate domeniile de activitate; 
 efectuarea demersurilor necesare pentru modificarea procedurilor de soluționare a cererilor de rambursare 

a TVA, astfel încât soluționarea cu control anticipat a acestor cereri să fie efectuată doar în cazul contri-
buabililor cu risc fiscal ridicat, întrucât din analiza rezultatelor controalelor efectuate de activitatea de 
inspecție fiscală în anul 2017 și în anii anteriori s-a evidențiat faptul că peste 90% dintre acțiunile de control 
efectuate pentru soluționarea cu control anticipat a cererilor de rambursare a TVA s-au finalizat fără ajustări 
ale bazei impozabile sau cu ajustări nesemnificative; 

 analizarea riscurilor fiscale asociate aspectelor constatate de Curtea de Conturi la structurile teritoriale ale 
ANAF și luarea măsurilor operative de eliminare a cauzelor pentru întreg aparatul fiscal; 

 monitorizarea permanentă și centralizată a aplicării rapide și simultane a tuturor procedurilor prevăzute de 
Codul de procedură fiscală în activitatea de executare silită; 

 implementarea unor modalități rapide de identificare a bunurilor mobile și imobile ale contribuabililor ce 
înregistrează datorii la buget; 

 identificarea și dezvoltarea unor măsuri concrete pentru contracararea intrării în insolvență a unor 
contribuabili, efectuată cu scopul de a se sustrage de la plata datoriilor față de bugetul statului; 

 măsuri concrete pentru reducerea termenului de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a 
statului; alocarea resurselor necesare pentru evaluarea bunurilor mobile și imobile sechestrate, pentru 
derularea rapidă a procedurilor de valorificare a acestora; 

 monitorizarea atentă a transferului dosarelor fiscale între unitățile fiscale teritoriale pentru eliminarea riscului 
tergiversării transferului acestor dosare, cu efecte directe asupra posibilității de aplicare a procedurilor de
executare silită în cazul contribuabililor care înregistrează debite la buget; pregătirea profesională a per-
sonalului implicat în analiza și controlul prețurilor de transfer pentru a crește numărul și eficiența misiunilor 
de inspecție fiscală în acest domeniu; 
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 monitorizarea aplicării de către organele fiscale teritoriale a procedurilor legale în cazurile în care se impune 
atragerea răspunderii personale a administratorilor/asociaților contribuabililor care nu își achită obligațiile fiscale;

 realizarea de către Direcția Generală a Vămilor a unui inventar al actelor normative secundare, aplicabile 
domeniului său de activitate, ce conțin dispoziții legale ce fac referire la vechea legislație aplicabilă în 
domeniul vamal și, după caz, formularea unei propuneri de sistematizare și unificare a legislației specifice 
din domeniul accizei; 

 în cazul abaterilor de la legalitate referitoare la obligațiile ce revin autorității vamale în privința administrării 
Resurselor Proprii Tradiționale este necesară dispunerea de către conducerea DGV a unei analize asupra 
modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin autorității vamale în privința administrării Resurselor Proprii 
Tradiționale, luarea măsurilor necesare pentru asigurarea concordanței între evidențele tehnico-operative 
și evidențele contabile între Anexa III contul B – extrasul de cont al sumelor stabilite care nu sunt incluse 
în contul A (sume încasate) și soldul contului „Creanțe” din balanțele de la nivelul Direcțiilor Regionale 
Vamale teritoriale; 

 în cazul abaterilor de la legalitate referitoare la evidența debitelor vamale este necesară constituirea unei 
comisii interne interdepartamentale pentru analizarea condiționalităților și identificarea modalităților 
concrete prin care să fie realizată înregistrarea debitelor vamale în evidența tehnico-operativă (fișa analitică 
pe plătitor) ținută la nivelul organelor fiscale din cadrul AJFP sau DGAMC; 

 în cazul abaterilor de la legalitate referitoare la activitatea de control vamal și investigații vamale este 
necesară dispunerea de către conducerea DGV a unor măsuri concrete pentru efectuarea, în termenul 
legal de prescripție, a controalelor ulterioare pentru operațiunile vamale selectate în eșantionul analizat; 
determinarea definitivă a valorii în vamă a mărfurilor care au făcut obiectul acestor importuri, precum și a 
drepturilor vamale aferente. 

  
 
 

Situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului,       
precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor 

 
1. REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT” 

 
 

Prezentare Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA APPS) este organizată și 
funcționează în conformitate cu prevederile HG nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, și asigură 
administrarea, păstrarea integrității și protejarea bunurilor aparținând domeniului public al statului, destinate 
asigurării serviciilor publice de interes național, de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, 
Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională. 

Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” este persoană juridică și funcționează 
pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, 
care îndeplinește față de acesta atribuțiile legale prevăzute pentru ministerul de resort. 

RA APPS are în structura sa sucursale cu statut de unități fără personalitate juridică, dintre care, în anul 
2018, au fost auditate: Sucursala de Reprezentare și Protocol Sinaia și Sucursala de Reprezentare și Protocol 
Triumf (RA APPS – SRP Triumf).  

 

Constatări Referitor la execuția bugetului de venituri și cheltuieli s-a constat că RA APPS a realizat în anul 2017 venituri 
peste nivelul veniturilor prognozate, dar și cheltuieli peste nivelul prognozat prin buget. 

Situațiile financiare ale RA APPS la data de 31.12.2017 exprimă poziția financiară a RA APPS, performanța 
sa financiară și fluxurile sale de numerar pentru anul încheiat, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 
consolidate, excepție făcând abaterile cu privire la respectarea legii contabilității și a prevederilor OMFP nr. 
2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 

Cu privire la modul de urmărire, încasare și derulare la nivelul sucursalelor Regiei, în anul 2017, a 
contractelor de asociere în participațiune, de prestări servicii, de concesiune și închirieri s-a constatat că unele 
măsuri au fost luate cu întârziere în vederea recuperării debitelor restante, existând pericolul ca debitorii să se 
sustragă, să-și ascundă ori să-și risipească patrimoniul, îngreunând recuperarea debitelor datorate.
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Pentru unele echipamente și materiale consumabile achiziționate în anul 2017 nu au fost întocmite note de 
intrare-recepție și bonuri de consum, contrar prevederilor OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-
contabile.  

Cu privire la modul de urmărire și derulare a unor categorii de lucrări efectuate în baza unui contract de 
lucrări având ca obiect „Lucrări de reparații acoperiș, reabilitare terasă vilă, refacere paviment exterior”, din 
verificarea concordanțelor dintre devizul ofertă, situații de lucrări, facturi, ordine de plată, precum și din 
verificarea obiectivului la fața locului în prezența reprezentanților entității au rezultat unele abateri cu privire la 
modul de urmărire și derulare a respectivului contract de lucrări încheiat, estimate la suma de 113 mii lei, 
constând în: 
- majorarea nejustificată de către constructor a cheltuielilor privind manopera, prin practicarea unui tarif 

majorat ca urmare a nerespectării fondului de timp prevăzut de indicatoarele de norme de deviz;  
- solicitarea la decontare de către constructor a unor materiale la prețuri diferite de cele negociate inițial;  
- deficiențe, din punct de vedere calitativ, la lucrările de montare de către constructor a unor pavaje din 

calupuri de bazalt, în sensul existenței unor denivelări la suprafața pavajului, a unor calupuri scoase din 
acesta, precum și lipsa parțială a desenelor pavajului; 

- neexecutarea, până la data finalizării misiunii de control a Curții de Conturi, a lucrărilor de demontare și 
montare borduri, fapt motivat de reprezentanții entității prin necesitatea remedierii lucrărilor de pavaje din 
calupuri de bazalt. Precizăm faptul că în contractul de lucrări se stipulează următoarele: „În cazul în care, 
din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, 
achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o suma echivalentă cu 0,1% pe zi 
din valoarea totală a contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor”; 

- au fost solicitate, de către executant, plăți care au depășit valoarea totală a contractului cu suma de 75 mii 
lei, fără existența unui act adițional care să majoreze valoarea contractului. Menționăm că în timpul misiunii 
de control a Curții de Conturi executantul lucrării a emis o factură, prin care au fost stornate lucrări în valoare 
totală de 97 mii lei. 
Pentru acest contract de lucrări nu a fost efectuată recepția finală a lucrării, deficiențele constatate urmând 

a fi remediate cu executantul lucrărilor. 
 

Recomandări  efectuarea înregistrărilor contabile în strictă concordanță cu cadrul legislativ aplicabil, respectiv Legea 
contabilității nr. 82/1991, republicată și OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

 întreprinderea tuturor măsurilor organizatorice și manageriale ce se impun atât pentru asigurarea reme-
dierii punctuale a deficiențelor reținute cu prilejul auditului, cât și pentru reflectarea corectă și exactă a 
operațiunilor economice în contabilitate; 

 recuperare integrală și operativă a debitelor, evitându-se prin aceasta prescrierea acestora. 
 

Constatări la 
Sucursala de 
Reprezentare       
și Protocol 
Sinaia 

Referitor la decontarea activității de reprezentare și protocol de la nivelul SRP Sinaia s-au constatat 
următoarele: 
o unele cheltuieli înscrise în deconturile lunare de cheltuieli „Case de oaspeți”, precum cheltuielile indirecte 

și cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale, nu sunt cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli pe 
anul 2017 aferent activității de reprezentare și protocol; 

o cheltuielile indirecte nu se calculează potrivit coeficientului de repartizare stabilit în Procedura operațională 
de lucru „Activitatea privind întocmirea decontului de cheltuieli Case de oaspeți”; 

o cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale incluse în deconturile de cheltuieli în perioada septembrie-
decembrie 2017, considerate cheltuială efectivă de recuperat de la Regie, nu au fost prevăzute în Procedura 
operațională de lucru. Totodată, prin deconturile lunare de cheltuieli de la Regie se recuperează integral 
valoarea imobilizărilor corporale sub formă de bunuri achiziționate, lucrări executate, construcții etc. 
În ceea ce privește modul de fundamentare și realizare al programului de investiții-reparații pentru anul 

2017 al SRP Sinaia, în valoare de 15.480 mii lei fără TVA, s-a constatat un grad de realizare a acestuia de 
doar 23,74%, respectiv s-au efectuat cheltuieli în valoare de 3.675 mii lei fără TVA, investițiile/reparațiile 
programate și nerealizate în anul 2017 fiind în valoare de 11.805 mii lei fără TVA; 

Regulamentul de organizare și funcționare al sucursalei nu a fost actualizat din anul 2011, consecința fiind 
faptul că activitățile specifice, sarcinile și responsabilitățile, precum și relațiile funcționale ale SRP Sinaia cu 
Regia și celelalte sucursale ale Regiei s-au desfășurat în anul 2017 și până la data auditului fără a fi armonizate 
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cu noul cadru de organizare și funcționare. Lipsa unor atribuții și responsabilități conduce la posibilitatea creării 
unor disfuncții organizatorice, de control intern, de bună funcționare a activității specifice și chiar la lipsa de 
atragere a răspunderii. 

Nu au fost efectuate demersuri în vederea declanșării din oficiu a procedurii de clasare a bunurilor culturale 
mobile deținute de SRP Sinaia. Consecința neefectuării demersurilor către Ministerul Culturii de clasare a 
bunurilor din domeniul public al statului, care se pot încadra în categoria bunurilor care alcătuiesc patrimoniul 
cultural național mobil, o poate reprezenta nerespectarea obligațiilor Regiei în ceea ce privește păstrarea, 
depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile. 

 

Recomandări  actualizarea/modificarea Procedurii de lucru „Activitatea privind întocmirea decontului de cheltuieli Case de
oaspeți”, astfel încât să fie respectate principiile generale aplicabile activității, respectiv: integralitatea, reali-
tatea, evaluarea corectă și înregistrarea corectă în ceea ce privește partea de servicii de reprezentare și 
protocol; 

 elaborarea proiectului de buget și cel al programului de investiții/reparații/achiziții având în vedere 
caracterul limitat al surselor de finanțare, precum și identificarea și repartizarea resurselor financiare, por-
nind de la stabilirea priorității nevoilor pentru realizarea obiectivelor de investiții/achiziții/reparații; 

 actualizarea obiectului de activitate al sucursalei și a Regulamentului de organizare și funcționare în 
conformitate cu modificările cadrului legislativ și procedural; 

 identificarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul cultural național mobil, urmată de clasarea acestora și 
inventarierea specială prevăzută în legislația din domeniu. 

Constatări la 
Sucursala de 
Reprezentare       
și Protocol 
Triumf 
  

Misiunea de audit de conformitate a identificat mai multe deficiențe și neconformități în procesul de inventariere 
desfășurat la Sucursala de Reprezentare și Protocol Triumf, referitoare, în principal, la neinventarierea unor bunuri 
sau active corporale în curs, precum și la nevalorificarea unor bunuri prin casare. 

Astfel, soldul contului „Amenajări, terenuri, construcții”, în sumă de 1.133 mii lei, care reprezintă valoarea 
imobilizărilor corporale în curs, nerecepționate (lucrările de modernizare nefinalizate, studii de fezabilitate) nu a 
fost defalcat pe conturi analitice, pe fiecare obiectiv de investiții, neevidențiindu-se distinct investițiile în curs de 
execuție. De asemenea, bunurile aflate asupra angajaților la data inventarierii nu au fost inventariate și trecute în 
liste de inventariere distincte. 

Procesul-verbal al Comisiei centrale de inventariere nu conține valoarea și centralizatorul propunerilor de ca-
sare/declasare/scoatere din folosință, iar, ulterior inventarierii patrimoniului de RA APPS – SRP Triumf la 31.12.2017, 
centralizatorul cu bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate nu a fost înaintat de către sucursală Regiei, în 
vederea emiterii deciziei de constituire a unei comisii numite de directorul general al acesteia. 

În urma inventarierii efectuate la 31.12.2017 s-a constatat menținerea în patrimoniul sucursalei și în 
evidența contabilă a acesteia a unor mijloace fixe în valoare de 185 mii lei și a unor obiecte de inventar în 
valoare de 137 mii lei, deși acestea aveau aprobarea Consiliului de Administrație al RA APPS pentru a fi 
casate/declasate/scoase din folosință și valorificate. În baza Deciziei RA APPS nr. 487/13.12.2016, Comisia 
centrală de analiză și avizare a propunerilor de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de 
inventar a propus prin Procesul-verbal nr. 690/7.02.2018, încheiat la sucursala Triumf, ca operațiunea efectivă 
de casare să se realizeze de către sucursală. Astfel, în ședința Consiliului de Administrație din data de 
5.03.2018 s-a aprobat, în urma inventarierii pe anul 2016, scoaterea din funcțiune și casarea prin dezmembrare 
a bunurilor sucursalei Triumf, cu o valoare totală de inventar de 322 mii lei. 

Au fost menținute în evidența contabilă unele datorii mai vechi de trei ani, provenind, în principal, din garanții de 
bună execuție și participare la licitații, pentru care au fost trimise extrase de cont pentru confirmare, neconfirmate 
însă de furnizori. 

În ceea ce privește respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității este de menționat faptul că, prin 
HG nr. 1332/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei 
Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, sucursala a dobândit toate drepturile și obligațiile 
sucursalelor Băneasa, Măgurele și Pipera, care au fost desființate. La nivelul sucursalei au fost preluate astfel active 
(inclusiv clădiri și terenuri) de la sucursale desființate care nu produc venituri, dar care înregistrează cheltuieli (cu 
energia electrică, impozite locale, paza etc). 

Aceste active sunt generatoare numai de cheltuieli, fapt ce determină o utilizare ineficientă și neeconomicoasă 
a activelor deținute, generând pierderi, așa cum a fost menționat și în actul de control precedent încheiat de Curtea 
de Conturi în anul 2017. Cheltuielile totale înregistrate cu aceste active sunt în sumă de 2.357,7 mii lei, valoare ce 
reprezintă o pondere însemnată din pierderea înregistrată în anul 2017.



194 

Menționăm faptul că în anul 2018 au fost luate o serie de măsuri în vederea valorificării potențialului acestor 
active, în sensul că au fost efectuate evaluări pentru o parte a acestora și au fost demarate licitații în vederea 
închirierii bunurilor aflate în patrimoniu, iar la momentul misiunii de audit au fost finalizate două contracte de închiriere.

Recomandări  respectarea în totalitate a prevederilor legale referitoare la organizarea și desfășurarea activității de 
inventariere a patrimoniului; 

 organizarea și desfășurarea activității de casare/declasare/scoatere din funcțiune cu respectarea prevede-
rilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale și a HG 
nr. 909/1997, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să se asigure imaginea reală a patrimo-
niului sucursalei; 

 achitarea tuturor datoriilor existente la nivelul companiei după efectuarea unei analize complete a cauzelor 
care au generat menținerea acestora în sold;  

 elaborarea unei proceduri operaționale în sensul cuprinderii întregului flux de operațiuni privind achitarea 
și urmărirea tuturor creanțelor, în sensul stabilirii clare a structurilor/persoanelor implicate în acest proces, 
în vederea evitării fragmentărilor de comunicare și de neachitare a datoriilor sucursalei; 

 actualizarea fișelor de post ale personalului cu atribuții clare și specifice acestei activități. 
 
 

2. COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ SA 
 

Prezentare Compania Națională Loteria Română SA (CNLR SA) este persoană juridică română, care funcționează 
ca societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, pe bază de gestiune economică și autonomie 
financiară, având ca obiect activități de interes public național, în scopul realizării cadrului organizat pentru 
desfășurarea de jocuri de noroc admise de lege și obținerii de fonduri destinate finanțării unor obiective de 
interes public național. 

Constatări Neregulile identificate în urma auditului de conformitate vizează, în principal, acordarea unor drepturi 
salariale diferite pentru aceeași funcție, neactualizarea valorii construcțiilor din patrimoniu, lipsa măsurilor de 
valorificare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune și a obiectelor de inventar/materialelor casate, precum și la 
modul de derulare a procedurii de achiziție a serviciilor de monitorizare și pază, dar și la implementarea 
controlului intern managerial. 

În anul 2017, cu ocazia negocierii anuale a salariului de bază, la nivelul CNLR SA nu au fost stabilite criterii 
de negociere/departajare/majorare a salariului de bază, ceea ce a condus la înregistrarea de salarii de bază 
diferite pentru aceeași funcție, precum și la majorări/renegocieri ale salariului de bază ale unor angajați ulterior 
negocierii anuale. 

Regularizarea numărului de tichete de masă cuvenite pentru luna în curs cu numărul de tichete de masă 
primite de fiecare salariat nu a fost efectuată până la lichidarea drepturilor salariale aferente lunii în curs, 
realizându-se cu două luni mai târziu, înregistrarea cheltuielilor aferente tichetelor de masă cuvenite salariaților în 
exercițiul financiar 2017 nereflectând situația reală, nerespectându-se principiul contabilității de angajamente. 

Potrivit Situației construcțiilor la data de 31.12.2017, întocmită de Serviciul consultanță, avizare drepturi 
imobiliare, valoarea construcțiilor din patrimoniul CNLR SA nu a fost actualizată la valoarea justă a acestora, 
înregistrată în evidența contabilă. Rezultă astfel că valoarea de inventar a construcțiilor aflate în patrimoniul 
CNLR SA la 31.12.2017, înregistrată în evidența operativă a Companiei, este mai mică cu suma de 1.199 mii 
lei decât valoarea justă a construcțiilor după reevaluarea realizată în anul 2017. 

CNLR SA nu a procedat și nu a efectuat valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune și a obiectelor 
de inventar/materialelor casate la nivelul aparatului central în urma efectuării inventarierii anuale, aferentă 
anului 2016, așa cum stabilesc prevederile legale în domeniu, una dintre cauze fiind și lipsa unei proceduri 
operaționale privind scoaterea din funcțiune/declasarea, casarea și valorificarea activelor fixe și a valorilor 
materiale altele decât activele fixe. 

Modul defectuos de derulare, în anul 2017, a procedurii de achiziție a serviciilor de monitorizare și pază la 
nivelul CNLR SA a condus la lipsa acestor servicii expunând Compania riscurilor de efracție, furt, jaf, vanda-
lizare sau alte evenimente neprevăzute asupra obiectivelor, bunurilor și valorilor proprii și neasigurând protecția 
personalului CNLR SA, așa cum stabilesc prevederile legale în domeniu.
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În ceea ce privește sistemul de control intern managerial s-a constatat că Anexa 3 „Situația centralizatoare 
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017 la 
Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2017” este incompletă, 
respectiv nu conține Capitolul I „Informații generale” în care trebuiau menționați indicatorii de performanță sau 
de rezultat, specifici tuturor activităților desfășurate la nivelul Companiei. 

În perioada 2015-2017, Biroul de audit intern al CNLR SA nu a efectuat nicio misiune de audit intern cu 
tema „Sistemul de luare a deciziilor” și nu a prevăzut o misiune de audit intern cu această temă nici în Planul 
multianual de audit intern pe perioada 2017-2019, așa cum stabilesc prevederile Legii nr. 672/2002 privind 
auditul public intern. 

 

Recomandări Conducerea Companiei Naționale Loteria Română SA va dispune măsurile legale pentru: 
 cuprinderea în Planul de audit intern aferent anului 2019 a unei misiuni de audit intern cu tema „Sistemul 

de luare a deciziilor la nivelul CNLR SA” și realizarea acestei misiuni în conformitate cu prevederile art. 15 
alin. 2 pct. h) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată; 

 elaborarea/actualizarea următoarelor proceduri: 
- procedura operațională privind modul de acordare și regularizare a tichetelor de masă cuvenite 

salariaților la nivelul CNLR SA, astfel încât să se asigure regularizarea tichetelor de masă cuvenite 
salariaților la data lichidării drepturilor salariale, conform principiului contabilității de angajamente; 

- procedura operațională cu privire la negocierea anuală a salariilor de bază la nivelul CNLR SA, prin care 
să fie stabilite în mod clar criteriile de negociere/departajare a salariului de bază pentru aceeași funcție; 

- procedura operațională privind scoaterea din funcțiune/declasarea, casarea și valorificarea activelor 
fixe și a valorilor materiale altele decât activele fixe, conform prevederilor legale;  

 finalizarea procedurii de achiziție a serviciilor de monitorizare și pază astfel încât să fie eliminat riscul de 
efracție, furt, jaf, vandalizare sau alte evenimente neprevăzute asupra obiectivelor, bunurilor și valorilor 
proprii Companiei și să fie asigurată protecția personalului CNLR SA în conformitate cu prevederile legale 
în domeniu. 

 
 

3. FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII SA 
 

Prezentare Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA (FNGCIMM SA)
este instituție financiară nebancară, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate 
comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul român, având actul constitutiv aprobat prin HG nr. 1211/2001, 
republicată. Potrivit dispozițiilor Legii nr. 71/2013 pentru aprobarea OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, din 
anul 2013, reprezentarea statului ca acționar unic a revenit Ministerului Finanțelor Publice. 

FNGCIMM SA are ca obiect principal de activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de finanțare 
care pot fi obținute de întreprinderile mici și mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, de la băncile comerciale ori din alte surse. FNGCIMM poate desfășura 
și următoarele activități conexe, exclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii și subordonate obiectului său 
principal de activitate: 
a) consultanță pentru afaceri și management; 
b) administrarea programelor de finanțare destinate întreprinderilor mici și mijlocii; 
c) intermedieri financiare pentru finanțarea activităților economice prestate de întreprinderile mici și mijlocii și 

alte activități de finanțare pentru acestea; 
d) orice alte tipuri de activități compatibile cu scopul pentru care a fost înființată societatea. 

Misiunea FNGCIMM este să susțină accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii prin acordarea de 
garanții financiare, în completarea garanțiilor materiale ale întreprinzătorilor, necesare obținerii de către aceștia 
a unui credit sau a altor instrumente financiare de la băncile comerciale sau din alte surse. 

 

Constatări La data de 31.12.2017, FNGCIMM consemna un număr de garanții și promisiuni de garantare în creștere 
cu 11% față de anul anterior, din care un procent de 97% reprezintă garanții și promisiuni de garantare emise 
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în numele și contul statului. Totodată, valoarea totală a portofoliului de garanții și promisiuni în anul 2017 a fost
mai mare cu 15% față de cea înregistrată la finalul anului 2016. 

Relansarea activității de garantare din surse proprii, pe fondul implicării active în derularea Programului 
Start-up Nation, coroborată cu revirimentul activității de acordare scrisori de garanție pentru avansurile la 
finanțarea beneficiarilor publici în baza OUG nr. 79/2009, au permis creșterea veniturilor din comisioane de 
garantare cu 14% față de anul precedent.  

Din verificarea efectuată s-a constatat depășirea cu 20% a nivelului cheltuielilor față de cel aprobat prin 
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în condițiile în care la nivelul FNGCIMM există norme și proceduri 
care reglementează modul de întocmire și monitorizare a bugetului de venituri și cheltuieli.  

Începând cu anul 2006, FNGCIMM a încheiat cu cele trei filiale ale sale, înființate sub forma Fondurilor Locale 
de Garantare (FLG) de la Craiova, Focșani și Sfântu Gheorghe, contracte de agent comercial, în baza cărora 
acestea din urmă intermediază, în calitate de agent, garantarea de către FNGCIMM a creditelor acordate de bănci 
întreprinderilor mici și mijlocii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea 
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Totodată, în perioada analizată, FNGCIMM a plătit fiecărei 
filiale (agent) în parte remunerația cuvenită, stabilită contractual (comisionul de agent), calculată în cotă 
procentuală din comisionul de garantare aferent fiecărui tip de scrisoare de garanție emisă, încasat de FNGCIMM. 
În anul 2017, creșterea cheltuielilor cu comisionul de agent datorat filialelor de către FNGCIMM a constituit 
principala cauză a depășirii bugetului alocat prin creșterea cheltuielilor de exploatare. 

Precizăm că FNGCIMM nu intră sub incidența OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori 
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit prevederilor art. 2, modificat prin OUG nr. 
2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri. 

La nivelul FNGCIMM se efectuează plata pentru garanții acordate din surse proprii și din surse atrase/în 
administrare. Potrivit legislației în vigoare, plata pentru garanțiile acordate în numele și în contul statului se 
efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice. În anul 2017 au fost aprobate cereri de plată, din care un 
procent de 81,1% aferent cererilor de plată pentru garanții acordate din surse proprii. Valoarea cererilor de plată 
pentru garanții acordate din surse atrase a reprezentat 12,25% din totalul cererilor de plată aprobate în anul 2017.

La nivelul FNGCIMM nu au fost elaborate proceduri operaționale atât cu privire la criteriile de evaluare a 
personalului, cât și cu privire la formarea profesională a salariaților, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 
(2) și (4) din OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,
modificat și completat cu OSGG nr. 200/2016. 

S-a constatat inexistența în cadrul legislativ a unor prevederi legale cu privire la obligația ANAF de restituire 
către FNGCIMM, într-o perioadă de timp determinată, a documentelor aferente procedurii de executare silită,
precum și confirmării încetării executării silite, care a condus la emiterea de către FNGCIMM cu întârziere a 
deciziilor de repunere în drepturi și obligații ale beneficiarilor în cadrul Programului „Prima casă”. În plus, din 
verificarea repunerilor garanțiilor prin Programul „Prima casă”, în anul 2017 s-a constatat că nu există regle-
mentat modul de utilizare a depozitului colateral de către bănci, în cazul repunerii în drepturi și obligații ale 
beneficiarilor contractelor de garantare pentru achiziția de locuințe. 

Veniturile obținute de FNGCIMM atât în anul 2017, cât și în anul 2016 au fost cu preponderență cele din 
comisioanele de gestiune și de analiză din cadrul Programului guvernamental „Prima casă”, reprezentând un 
procent de peste 60% din totalul veniturilor din comisioane obținute de FNGCIMM.  

În concluzie, activitatea principală a FNGCIMM, respectiv aceea de a susține accesul la finanțare al 
întreprinderilor mici și mijlocii, în anul 2017 a reprezentat un procent de numai 19,36%, veniturile obținute de 
FNGCIMM atât în anul 2017, cât și în anul 2016 fiind cu preponderență cele din comisioanele de gestiune și 
de analiză din cadrul programelor guvernamentale (în numele și contul statului), iar programul guvernamental 
care a generat cele mai mari venituri la nivelul FNGCIMMM, atât în anul 2016, cât și în anul 2017, a fost 
Programul „Prima casă”. 

 

Recomandări Conducerea FNGCIMM SA va dispune măsurile legale ce se impun cu privire la: 
 asigurarea respectării principiului prudenței în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și 

monitorizarea execuției acestuia în vederea încadrării în nivelul aprobat al indicatorilor economico-
financiari; 

 elaborarea politicii salariale și a procedurilor operaționale cu privire la evaluarea și formarea profesională 
a personalului FNGCIMM. 
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4. SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA 
 

Prezentare SC Fondul Român de Contragarantare SA (SC FRC SA) a fost înființat în anul 2009 în baza OUG nr. 
23/2009 și are ca scop îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare, prin preluarea unei 
părți din riscul asumat de fondurile de garantare. 

SC FRC SA își desfășoară activitatea în baza Actului constitutiv al societății, aprobat de Adunarea Generală 
a Acționarilor, având ca obiect unic de activitate contragarantarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare 
legal înființate persoanelor juridice române pentru credite și alte instrumente de finanțare contractate de 
întreprinderile mici și mijlocii (denumite IMM) de la instituțiile de credit și alte instituții financiare nebancare. 

SC FRC SA este persoană juridică română, având forma de societate comercială pe acțiuni, ce își des-
fășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv, fiind administrată în sistem dualist 
de un Directorat și de un Consiliu de Supraveghere. 

Constatări Cu privire la efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv existente la nivelul SC FRC SA s-a 
constatat că nu se respectă în totalitate prevederile legale, în sensul că s-au întocmit liste de inventar care, 
deși au fost semnate de toată Comisia de inventariere, au fost întocmite centralizat și nu pe gestiuni, locuri de 
depozitare și categorii de bunuri, iar la gestionar au semnat două persoane, în condițiile în care doar una avea 
această calitate. 

Cu privire la realitatea și exactitatea creanțelor și datoriilor entității s-a constatat că nu s-au luat toate 
măsurile legale în vederea reținerii/recuperării de la salariați/membrii Directoratului, a sumei de 36 mii lei, 
reprezentând impozit pe venit și contribuții de asigurări sociale aferente veniturilor de natură salarială acordate 
acestora pentru abonamentele personale la o clinică medicală. Astfel, suma a fost virată la bugetul de stat și 
bugetul asigurărilor sociale de stat din sursele FRC, fără a se reține de la angajați impozitul/contribuțiile 
datorate de fiecare în parte. Ulterior plății, suma a fost înregistrată în contul „Decontări din operațiuni în curs 
de clarificare”, urmând a fi recuperată de la salariații în cauză. 

Cu privire la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv 
audit intern) s-a constatat că la nivelul FRC nu au fost respectate prevederile referitoare la Standardul 8 – Mana-
gementul riscurilor, prevăzute în OSGG nr. 400/2015 privind Codul controlului intern managerial al entităților 
publice. Conform Codului controlului intern, Echipa de gestionare a riscurilor cuprinde conducătorii de compar-
timente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul și este 
coordonată de către președinte, persoană care deține funcție de conducere și este diferită de persoana care 
coordonează Comisia de monitorizare. Secretarul echipei de gestionare a riscurilor și înlocuitorul acestuia sunt 
desemnați de către președinte dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor. 

FRC nu a desemnat o echipă de gestionare a riscurilor, un coordonator al echipei, care să aibă calitatea 
de președinte, un secretar al echipei de gestionare și pe înlocuitorul acestuia și, pe cale de consecință, nici nu 
au fost îndeplinite atribuțiile pe care fiecare dintre aceștia le aveau.

Recomandări  stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale entității, 
precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale 
care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru respectivul 
exercițiu financiar; 

 desemnarea unei persoane în calitate de gestionar, cu atribuții în primirea, păstrarea și eliberarea de 
bunuri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 22/1969; 

 conducerea FRC va dispune toate măsurile legale, care să conducă la recuperarea creanței în sumă de 
36 mii lei în vederea reîntregirii bugetului entității; 

 procesul de management al riscurilor urmează să se desfășoare și să se implementeze în conformitate cu 
prevederile art. 5, respectiv cele privind Standardul 8 – Managementul riscurilor din OSGG nr. 600/2018 
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. 

 

 
5. REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN” – ROMATSA 

 

Prezentare Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” (ROMATSA), denumită în 
continuare ROMATSA, a fost înființată la data de 1.12.1990 ca persoană juridică română, având forma juridică 
de regie autonomă, funcționând pe bază de gestiune economică și autonomie financiară potrivit prevederilor 
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art. 3 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți 
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigație aeriană, incluzând servicii 
de trafic aerian, servicii de comunicații aeronautice, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii 
meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum și servicii de căutare și salvare. Obiectul 
de activitate al ROMATSA cuprinde și activități de consultanță și prestări de servicii în domeniul său de 
activitate, activități de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare și comercializare de produse specifice 
domeniului managementului traficului aerian, prin forțe proprii sau în parteneriat cu operatori economici interni 
sau externi, precum și activități de transport în cont propriu, conform legislației în vigoare. 

 

Constatări 
 

Neregulile și erorile identificate la ROMATSA se referă, în principal, la reflectarea incorectă a unor sume 
cu impact asupra situațiilor financiare, la desfășurarea defectuoasă a procesului de inventariere, neîncadrarea 
în indicatorii economico-financiari aprobați prin buget, precum și la neactualizarea valorii bunurilor din domeniul 
public al statului. 

ROMATSA nu a constituit provizioane în conformitate cu prevederile legale, în sumă de 2.452 mii lei, pentru 
litigiile în care entitatea are calitatea de pârât și pentru care există probabilitatea să fie generate obligații de 
plată în sarcina entității.  

În consecință, în condițiile în care, potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, „…trebuie recu-
noscute toate datoriile previzibile și pierderile potențiale care au apărut în cursul exercițiului financiar respectiv 
sau în cursul unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data 
întocmirii acestuia”, suma de 2.452 mii lei nu a fost reflectată în valoarea datoriilor prezentate în bilanțurile con-
tabile, în valoarea cheltuielilor raportate în conturile de profit și pierdere din anii 2016-2017 și nici în rezultatul 
patrimonial din anii 2016-2017. 

La efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului nu s-au respectat în totalitate prevederile legale, astfel că 
listele de inventariere anuale ale Administrației Centrale RA ROMATSA au fost întocmite pe locuri de depo-
zitare, și nu și pe conturi de valori materiale, rezultând imposibilitatea verificării corelării datelor raportate în 
bilanțul contabil din anul 2016 de către ROMATSA cu datele înregistrate în contabilitate, dar și imposibilitatea 
punerii de acord cu situația reală stabilită pe baza inventarului anual. 

Referitor la execuția bugetară din exercițiul financiar 2016 s-a constatat depășirea limitei maxime a 
cheltuielilor totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al entității, precum și nerealizarea unor indicatori 
de performanță programați, în sumă totală de 206.178 mii lei, detaliată după cum urmează: 
- cheltuielile realizate au depășit limita cheltuielilor totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al 

entității cu suma de 123.829,5 mii lei; 
- indicatorul „Rezultatul brut (profit/pierdere)” a înregistrat o nerealizare de -80.246 mii lei (-77,00%); 
- nivelul creanțelor restante aprobate prin buget a fost depășit cu 2.102,6 mii lei (107,45%). 

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului nu a fost actualizat. Astfel, valoarea de inventar a 
bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea ROMATSA, înregistrate în Inventarul centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului, a fost în sumă de 126.977 mii lei, iar valoarea bunurilor din domeniul 
public al statului, înregistrată în evidența extracontabilă a Regiei în „Situația bunurilor din domeniu public al 
statului (HG nr. 624/2010 și HG nr. 359/2016) aflate în administrarea RA ROMATSA”, la data de 31.12.2017,
a fost în sumă de 122.079 mii lei, respectiv mai puțin cu suma de 4.898 mii lei. În acest mod, bunurile din 
domeniul public al statului de natura terenurilor au fost supraevaluate, denaturând astfel situațiile financiare 
anuale centralizate ale Ministerul Transporturilor din perioada 2016-2017. 

S-a mai constatat că ROMATSA, prin conducătorul acesteia, nu a evaluat în exercițiile financiare 2016 și 2017 
activitatea persoanelor care au exercitat CFPP, nerespectându-se astfel prevederile art. 9 alin (8) din OG nr. 
119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit cărora evaluarea activității persoanei care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu se face 
anual, de către conducătorul entității publice, cu acordul entității publice care a avizat numirea, prin calificative, pe 
baza informațiilor cuprinse în rapoartele auditului public și în rapoartele Curții de Conturi, unde este cazul. 

În ceea ce privește sistemul de control intern managerial s-a constatat implementarea parțială a Standar-
dului 1 – Etica și integritatea, iar, referitor la auditul intern, s-a constatat că auditorii interni ai entității nu au 
efectuat numărul minim de zile de pregătire profesională.
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Recomandări  elaborarea și aprobarea unei proceduri contabile, care să stabilească criteriile de recunoaștere a cheltuie-
lilor cu provizioanele și care să asigure reflectarea în evidența contabilă a acestor cheltuieli în conformitate 
cu prevederile legale;  

 efectuarea inventarierii patrimoniului regiei pe anul 2018, cu remedierea tuturor deficiențelor constatate; 
 analiza de către Consiliul de Administrație a cauzelor nerespectării indicatorilor aprobați prin bugetele de 

venituri și cheltuieli din exercițiul financiar 2016 și luarea măsurilor ce se impun pentru încadrarea în indica-
torii economico-financiari aprobați prin buget în exercițiile financiare viitoare;  

 inventarierea corespunzătoare a bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare și 
valorificarea rezultatelor inventarierii în vederea inițierii proiectului de act normativ privind actualizarea 
datelor cuprinse în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului” pentru ROMATSA, în 
conformitate cu prevederile legale;  

 evaluarea activității tuturor persoanelor care exercită CFPP, cu avizul entității publice superioare, în 
conformitate cu prevederile legale; 

 implementarea Standardului de control intern managerial 1 – Etica și integritatea, în conformitate cu preve-
derile legale privind controlul intern managerial al entităților publice și asigurarea pregătirii profesionale 
continue a auditorilor interni în anul 2018 potrivit legii. 

 

 
6. STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ BĂNEASA  

 

Prezentare Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa (SCDP BĂNEASA) este continuatoarea 
Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa, înființată în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 38/1977 
privind reorganizarea Centralei pentru legume și fructe și a activității de cercetare și inginerie tehnologică, 
îndrumare a legumiculturii, floriculturii, pomiculturii și culturii cartofului, precum și modificarea normelor unitare de 
structură pentru activitatea de producere, industrializare și valorificare a legumelor și fructelor. 

Întrucât Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa nu a făcut obiectul unei reorganizări pre-
văzute de Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din dome-
niile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Șișești”, denumirea instituției și precizarea scopului și a obiectului de activitate s-a realizat prin 
Regulamentul de organizare și funcționare (ROF), aprobat de ASAS, organul ierarhic superior în subordinea 
căruia funcționează.  

Reorganizarea stațiunii de cercetare ca instituție de drept public cu personalitate juridică în subordinea 
ASAS nu s-a realizat nici în termenul legal de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 45/2009 privind 
organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, aceasta realizându-se în 
timpul efectuării acțiunii de audit de conformitate, prin adoptarea HG nr. 892/2018.  

Începând cu anul 2010, stațiunea se află într-o situație critică din punct de vedere financiar, cauzată, în 
principal, de lipsa unei strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și a unei planificări manageriale 
adecvate, care să asigure o funcționare coerentă și normală a instituției. Veniturile proprii, obținute exclusiv din 
exploatarea bunurilor proprietate publică a statului, fie prin închirierea acestora, fie prin asocierea în partici-
pațiune cu diferite persoane juridice de drept privat, au fost insuficiente pentru a acoperi necesarul de finanțare 
atât a nevoilor curente de funcționare, cât și a activității de cercetare.  

În aceste condiții s-a produs o restrângere permanentă a activităților de cercetare, o reducere a personalului 
de specialitate și o diminuare accentuată a rezultatelor din activitatea de cercetare, precum și o degradare 
continuă a patrimoniului unității, atât a clădirilor destinate activităților de cercetare-dezvoltare (laboratoare, 
birouri, sere etc.) și a dotărilor tehnice aferente, precum și a plantațiilor fructifere și a câmpurilor experimentale.

Activitățile de cercetare cu caracter fundamental și aplicativ și cele de dezvoltare și microproducție, 
specifice unei unități de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii și silviculturii, lipsesc din portofoliul de 
activități al SCDP Băneasa, întrucât instituția nu dispune de personal de specialitate, suficient și adecvat din 
punct de vedere al competențelor profesionale, și nici de dotările tehnice necesare desfășurării activităților de 
cercetare-dezvoltare din domeniul său de competență. 

Constatări S-au identificat deficiențe, erori și abateri de la prevederile legale în vigoare în activitatea desfășurată de 
SCDP Băneasa, care se referă, în principal, la proiectarea bugetului, administrarea veniturilor proprii, 
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înregistrarea eronată a unor operațiuni, înregistrarea unor obligații fiscale neachitate, precum și la situația 
juridică a unor suprafețe de teren. În continuare aceste nereguli sunt prezentate din punct de vedere sintetic. 

Proiectul de buget al SCDP Băneasa pentru anul 2017 nu a fost elaborat și aprobat pe baza unei 
fundamentări realiste, cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, în condițiile în care stațiunea s-a aflat 
în situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii doi ani a fost mai mic de 97% în fiecare an. 
Supraestimarea veniturilor conduce la supradimensionarea cheltuielilor și, astfel, bugetul de venituri și 
cheltuieli nu este în măsură să asigure respectarea cerințelor de raționalizare a cheltuielilor publice. 

Situațiile financiare au fost întocmite eronat, constatându-se neconcordanțe între datele înregistrate în 
contul de execuție a bugetului întocmit atât pentru venituri, cât și pentru cheltuieli și cele raportate în Situația 
fluxurilor de trezorerie, rezultând o diferență de 506 mii lei în cazul veniturilor și de 159 mii lei în cazul plăților.

Stațiunea a efectuat operațiuni de încasări și plăți prin casieria proprie, încălcând astfel prevederile legale în 
vigoare, potrivit cărora avea obligația să efectueze operațiunile de încasări și plăți prin unitățile Trezoreriei Statului. 

A fost înregistrată eronat în contul „Rezerve din reevaluare” suma de 1.167.463 mii lei (reprezentând 
valoarea de intrare a suprafeței de 397,1144 ha de teren proprietate publică a statului, preluată de la ADS),
determinând creșterea artificială a contului „Rezerve din reevaluare’’ și denaturarea bilanțului contabil întocmit 
la 31.12.2017. Având în vedere că suma de 1.167.463 mii lei reprezintă valoarea de intrare a terenului preluat 
de la ADS prin protocol în anul 2017, entitatea trebuia să înregistreze în contabilitate recunoașterea inițială ca 
activ a acestuia. Abaterea a fost remediată în timpul misiunii. 

SCDP Băneasa a acumulat datorii mari la Bugetul general consolidat (obligații fiscale aferente cheltuielilor 
cu salariile personalului, TVA, alte datorii fiscale), astfel încât la 31.12.2017, conform Fișei sintetice pe plătitor, 
entitatea figurează cu obligații fiscale de plată în sumă totală de 2.549 mii lei. Totodată, există diferențe între 
datele înregistrate în evidența contabilă și cele înscrise în fișa pe plătitor, reprezentând obligații fiscale datorate 
la 31.12.2017, în sumă totală de 102 mii lei. 

Nu au fost respectate în totalitate prevederile legale cu privire la organizarea și implementarea Sistemului 
de control intern managerial, reglementate prin OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităților publice, iar organizarea și funcționarea Compartimentului de audit intern nu a fost 
realizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și, în consecință, la 
nivelul stațiunii nu s-a efectuat activitatea de audit intern. S-a mai constatat, totodată, și nerespectarea 
prevederilor legale cu privire la organizarea și desfășurarea activității de control financiar preventiv propriu, 
prin neasigurarea evaluării activității persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu, în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile. Consecința nerespectării prevederilor referitoare la sistemul de 
control intern managerial și audit intern este creșterea riscului de nedetectare a unor erori/abateri în derularea 
activităților curente, cu consecințe în afectarea bunei gestiuni a patrimoniului entității, nerealizarea atribuțiilor 
și obiectivelor în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență. 

Procesul de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii s-a 
desfășurat fără a respecta, în totalitate, prevederile legale cu privire la organizarea și efectuarea inventarierii, 
constatându-se următoarele: 
- nu a fost efectuată inventarierea tuturor conturilor, iar pentru conturile din clasa 1 nu s-au întocmit situații analitice, 

care să fie comparate cu soldurile sintetice corespunzătoare, solduri care se preiau în Registrul inventar; 
- pe ultima filă a Listei de inventariere, gestionarul nu a menționat dacă toate bunurile și valorile bănești din 

gestiune au fost inventariate și consemnate în listele de inventariere în prezența sa; 
- nu a fost întocmit Procesul-verbal de inventariere centralizat, care să cuprindă rezultatele inventarierii și 

propunerile Comisiei de inventariere, conform proceselor-verbale întocmite de subcomisiile de inventariere; 
- procesele-verbale de inventariere întocmite de subcomisii nu au fost înaintate spre aprobare conducătorului 

SCDP Băneasa; 
- nu au fost inventariate suprafețele de teren aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea 

SCDP Băneasa; 
- nu au fost preluate de la o societate cu răspundere limitată bunurile aflate în patrimoniul SCDP Băneasa, 

care au făcut obiectul unui contract de asociere în participațiune. Conform procesului-verbal de inventariere
a rezultat că în urma rezilierii contractului de asociere în participațiune nu s-a făcut predarea-primirea 
bunurilor pe care această societate le-a preluat în baza contractului de asociere, precum și faptul că în 
momentul inventarierii societatea, deși a fost notificată de stațiune în prealabil, a refuzat primirea Comisiei 
de inventariere și semnarea declarațiilor de inventar și a listelor cu bunuri care aparțin SCDP Băneasa;
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- unele active fixe corporale din patrimoniul SCDP Băneasa (care nu aparțin domeniului public al statului) 
figurează în evidențele contabile și/sau în listele de inventar ale stațiunii cu o valoare modică (1 leu). 
Exemplificăm în acest sens cu următoarele active fixe corporale: stație pompare pentru sistemul de irigații 
– 1 leu; sistem irigații 133 ha – 1 leu;  

- SCDP Băneasa nu a întocmit Registrul inventar, document contabil obligatoriu, în cuprinsul căruia se 
înscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după 
natura lor, conform posturilor din bilanț. 
Cauzele care au condus la neinventarierea tuturor elementelor de natura activelor și a capitalurilor proprii 

au fost determinate de faptul că operațiunea de inventariere nu a fost organizată corespunzător, precum și de
funcționarea necorespunzătoare a controlului intern. 

Referitor la calitatea gestiunii economico-financiare, în ceea ce privește evidențierea bunurilor care aparțin 
domeniului public al statului, Curtea de Conturi a constatat următoarele: 
- neclarificarea situației juridice a suprafeței de teren de 30,72 ha, care reprezintă diferența dintre suprafețele 

de teren din domeniul public al statului, stabilite prin Legea nr. 45/2009 ca suprafețe minime indispensabile 
activității de cercetare-dezvoltare, și suprafețele de teren preluate prin protocol de la ADS; 

- nereflectarea situației reale a conținutului și valorii bunurilor proprietate publică a statului administrate de 
SCDP Băneasa, existând o diferență între valoarea bunurilor reprezentând domeniul public al statului, înre-
gistrată în contabilitatea entității, și valoarea de inventar a acestora, prezentată în Inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului – Anexa nr. 3 la HG nr. 1705/2006, în sumă de 1.166.828,5 mii lei;

- neînregistrarea în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară a tuturor terenurilor și clădirilor 
aparținând domeniului public și privat al statului aflate în administrarea SCDP Băneasa. 
Nu au fost respectate nici prevederile legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

bugetare prin neparcurgerea fazelor de angajare, lichidare și ordonanțare a cheltuielilor în procesul execuției 
bugetare, întrucât nu este organizată evidența angajamentelor bugetare și legale la nivelul entității verificate, 
astfel încât nu se asigură furnizarea informațiilor, în orice moment și pentru fiecare subdiviziune a bugetului 
aprobat pentru exercițiul bugetar curent, cu privire la: creditele bugetare consumate prin angajare, volumul 
creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor și angajamentele legale sau multianuale aprobate 
de ordonatorul de credite. 

Personalul angajat în cadrul SCDP Băneasa nu a fost reîncadrat pe funcții în baza Legii-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nefiind emise în acest sens ordine/decizii nominale 
privind încadrarea personalului angajat în cadrul stațiunii, prin care să se stabilească funcția, gradul/treapta 
profesională, gradația corespunzătoare vechimii în muncă și vechimea în specialitate corespunzătoare fiecărui 
angajat, precum și salariile de bază, sporurile și alte drepturi salariale de care beneficiază personalul entității 
conform legii-cadru. 

Din verificările efectuate asupra modului de organizare și planificare a procesului de achiziții în cadrul SCDP 
Băneasa s-a constatat că entitatea, în calitate de autoritate contractantă, nu a respectat prevederile Legii nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, astfel: 
- nu a fost elaborată o procedură operațională privind achiziția directă, deși ponderea principală în cadrul 

achizițiilor efectuate de entitate o reprezintă achiziția directă de produse, servicii și lucrări;  
- în cazul unor achiziții directe (achiziția de prun și cireș, onorariu serviciu juridic și achiziția de pomi fructiferi) 

s-a constatat că entitatea nu a consultat catalogul electronic de produse, servicii sau lucrări publicat în 
SEAP și nu a întocmit notă justificativă privind neidentificarea produselor, serviciilor, lucrărilor în catalogul 
electronic;  

- nu au fost întocmite referate de necesitate și/sau note justificative privind determinarea valorii estimative,
care să includă informații rezultate din cercetarea ofertelor din piață, prețurile solicitate, cataloagele de 
produse ș.a. 

Recomandări  dimensionarea veniturilor și cheltuielilor, astfel încât acestea să reflecte în mod real sursele de finanțare a 
activității stațiunii și destinațiile concrete date acestora, în strânsă concordanță cu obiectivele specifice și 
cu prevederile legale aplicabile; întocmirea situațiilor financiare cu respectarea prevederilor legale în 
domeniu, astfel încât acestea să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a 
altor informații referitoare la activitatea desfășurată de entitate; 

 derularea tuturor operațiunilor de încasări și plăți prin Trezoreria Statului, excepție făcând doar eventualele 
tranzacții în valută; 
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 corectarea erorilor contabile, astfel încât să se înlăture neconcordanțele existente între sumele înregistrate 
în evidența financiar-contabilă a instituției și cele înscrise în fișa sintetică pe plătitor/certificatul de 
înregistrare fiscală, precum și luarea de măsuri pentru virarea obligațiilor fiscale neachitate către bugetul 
consolidat al statului; 

 implementarea și dezvoltarea Sistemului de control intern managerial ținând cont de particularitățile 
cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern managerial în 
conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice; asigurarea cadrului organizatoric și funcțional necesar efectuării activității de audit intern, 
asigurând, totodată, numărul minim de auditori publici interni angajați cu normă întreagă, în conformitate 
cu prevederile legale din domeniu; stabilirea proiectelor de operațiuni supuse vizei de CFP și întocmirea 
cadrului specific al operațiunilor supuse vizei de CFPP care să cuprindă pentru fiecare operațiune 
elementele prevăzute în Anexa nr. 1 la OMFP nr. 522/2003 (documentele supuse verificării, cadrul legal, 
documentele justificative, modul de efectuare a controlului financiar preventiv); efectuarea evaluării anuale 
a activității persoanei care exercită control financiar preventiv propriu cu acordul entității publice care a 
avizat numirea, prin calificative; 

 clarificarea regimului juridic și patrimonial al suprafeței de teren de 30,72 ha din domeniul public al statului, 
care nu a fost predată prin protocol de ADS, spre administrare; 

 modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HG nr. 1705/2006, în acord cu actele normative de 
transmitere a dreptului de administrare a bunurilor din domeniul public al statului, precum și cu valorile 
stabilite în urma acțiunii de reevaluare; înregistrarea imobilelor (terenuri și clădiri) în evidențele cadastrale 
și de publicitate imobiliară. 

 
 

7. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI  
 

Prezentare Agenția Națională pentru Romi (ANR) s-a înființat în vederea asigurării cadrului legal necesar continuării 
aplicării Strategiei guvernamentale pentru îmbunătățirea situației romilor, etnie minoritară care se confruntă cu 
unele probleme socio-economice, precum și pentru aplicarea reglementărilor europene în materie de minorități, 
în cadrul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, conform OUG nr. 78/2004 aprobată prin 
Legea nr. 7/2005. ANR funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului, fiind coordonată de prim-ministru.  

Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi în perioada supusă verificării, respectiv anii 
2016-2017, a fost reglementată prin HG nr. 1703/2004. Președintele Agenției Naționale pentru Romi a 
îndeplinit, conform legii, funcția de ordonator terțiar de credite și, conform structurii organizatorice aprobate,
are în subordine directă următoarele compartimente și birouri: Biroul economic, administrativ și resurse umane, 
Compartimentul politici publice, Compartimentul juridic, contencios, Compartimentul relații publice și relații 
internaționale și șapte structuri regionale. În anul 2018, conform HG nr. 501/2018 privind organizarea și funcțio-
narea Agenției Naționale pentru Romi, a fost modificată structura organizatorică prin desființarea structurilor 
regionale, cât și prin modificarea statutului președintelui entității ca ordonator secundar de credite.

Constatări Situația patrimoniului ANR, respectiv neefectuarea inventarierii faptice și scriptice a acestuia, a constituit în 
mod constant o abatere reținută atât în rapoartele de audit financiar întocmite de Curtea de Conturi, cât și în
actele celorlalte organe de control care au desfășurat acțiuni la această entitate. 

De asemenea, Rapoartele de follow-up care au fost încheiate ca urmare a verificărilor efectuate cu privire 
la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin deciziile emise de Curtea de Conturi, au consemnat 
îndeplinirea parțială a măsurilor privind inventarierea patrimoniului ANR.  

Curtea de Conturi a constatat necunoașterea, de către conducerea ANR, a conținutului informațiilor cu 
privire la patrimoniul instituției aflat în administrare și reflectat în situațiile financiare, fapt datorat atât neefec-
tuării/nefinalizării în mod repetat a inventarierii generale anuale, cât și neasigurării continuității în derularea 
proceselor și activităților suport ale entității (economic, juridic, administrativ). 

Din cauza vacantării funcției de consilier juridic din cadrul entității, până la data finalizării misiunii nu a fost 
prezentată o situație cu litigiile în care este parte ANR, care să cuprindă detalii privind natura litigiilor, o scurtă 
descriere a cauzei, părțile implicate, calitatea ANR (pârâtă sau reclamantă), stadiul în care se află litigiile (cele 
finalizate în anii 2016-2017 au fost solicitate în mod repetat cu adrese suplimentare notificării transmise cu 
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ocazia anunțării misiunii de audit), termenul dosarului și sumele care fac obiectul cauzei aflate pe rolul 
instanțelor de judecată. 

În ceea ce privește realitatea datelor reflectate în situațiile financiare s-a constatat că entitatea a procedat, 
în perioada 2016-2017, la efectuarea de înregistrări/corecții contabile fără a prezenta documentele justificative 
care să fi stat la baza efectuării acestora, iar soldurile finale ale conturilor contabile nu au fost conciliate cu 
rezultatele inventarierii faptice anuale. 

Cauzele care au condus la abaterea constatată constau în nefuncționarea formelor de control intern, în 
neasigurarea efectuării inventarierii anuale a soldurilor conturilor contabile care să asigure realitatea datelor 
din situațiile financiare ale ANR, precum și în nearhivarea documentelor justificative pentru operațiunile 
înregistrate în conturile contabile, realitatea datelor înscrise în indicatorii bilanțieri nefiind confirmată și prin 
inventarierea faptică la sfârșitul perioadei verificate. 

Prevederile legale privind organizarea, evidența și raportarea angajamentelor legale nu au fost respectate, 
întrucât în contul de execuție bugetară au fost raportate eronat angajamentele bugetare și angajamentele 
legale la nivelul plăților efectuate în cursul anului, atât pentru anul 2016, cât și pentru anul 2017. Cauzele 
deficiențelor constatate au fost identificate în utilizarea a trei aplicații informatice în conducerea evidenței 
contabile pe parcursul perioadei verificate și la momentul efectuării auditului, având drept consecință 
neraportarea, prin conturile de execuție bugetară încheiate pentru anii 2016 și 2017, a angajamentelor legale 
rămase de plată la nivelul entității, pentru achitarea în exercițiul financiar următor.  

În ceea ce privește evaluarea sistemelor de management și control intern s-a constatat că sistemul de 
control intern la nivelul ANR nu a fost proiectat integral, întrucât nu a fost organizată evidența angajamentelor 
legale și bugetare și nici cea a activității de casierie, iar procedurile operaționale aprobate pentru activitatea 
curentă a entității nu sunt implementate în totalitate.  

Referitor la efectuarea inventarierii și a evaluării tuturor elementelor patrimoniale s-a constatat faptul că nu 
au fost respectate reglementările legale privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor 
publice în anul 2016 și în anul 2017, întrucât nu s-a efectuat inventarierea în anul 2016, iar cea din anul 2017 
a fost efectuată parțial. Nu au fost dispuse măsurile legale pentru evidențierea în contabilitate a unor lipsuri în 
valoare de 951 mii lei și pentru recuperarea acestora de la persoanele răspunzătoare. O altă abatere o 
constituie organizarea necorespunzătoare a inventarierii generale prin emiterea ordinului de inventariere numai 
pentru imobilizări corporale și necorporale, fără a se avea în vedere și celelalte elemente patrimoniale 
prezentate în situațiile financiare, astfel încât situațiile financiare pentru anii 2016 și 2017 nu prezintă o imagine 
fidelă a poziției financiare și a performanței entității în exercițiile financiare aferente. 

Nu a fost asigurată reîntregirea creditelor bugetare prin recuperarea sumelor achitate cu titlu de amenzi, 
cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare silită, provenind din anii 2016 și 2017, cauzată de 
neimplementarea de proceduri operaționale privind înregistrarea, monitorizarea și plata/recuperarea 
datoriilor/creanțelor în litigiu, respectiv stabilirea și urmărirea modului de punere în aplicare a sentințelor civile 
și a plății/recuperării sumelor stabilite prin acestea.  

Nici execuția alocațiilor bugetare, reprezentând finanțări nerambursabile pentru proiectele contractate, 
finalizate și implementate în anul 2017, nu a fost una corespunzătoare, întrucât cereri de rambursare finale în 
sumă de 184 mii lei nu au fost validate și achitate, fiind astfel afectate creditele bugetare din anul 2018, 
destinate angajării de contracte cu finanțare nerambursabilă pentru derularea proiectelor privind activități 
nonprofit de interes general, care vor fi utilizate pentru efectuarea de plăți pentru proiecte finanțate și finalizate 
în alte exerciții bugetare. 

Totodată, aplicarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în ceea ce privește activitatea de resurse umane și de salarizare a personalului ANR nu a fost asigurată. 
În urma verificării documentelor puse la dispoziție cu privire la cheltuielile de personal s-au constatat 
următoarele deficiențe: 
- nu au fost emise și aprobate ordine de reîncadrare și nici acte adiționale de actualizare a contractelor 

individuale de muncă; 
- nu a fost aprobată o procedură operațională privind aplicarea etapizată a legislației în domeniul salarizării 

personalului la nivelul entității; 
- nu au fost aprobate o procedură de supraveghere a aplicării Legii-cadru, și nici un sistem/procedură de 

distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal, pentru toate categoriile de personal;
- pentru un număr de salariați a fost calculat un salariu brut pentru un număr de 16 ore/zi lucrate, dar, în fapt,

salariul net și contribuțiile au fost stabilite la valoarea salariului brut aferent unui număr de 8 ore/zi lucrate; 
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- în statele de salarii, pentru o parte dintre angajații Agenției Naționale pentru Romi nu au fost menționate 
funcția și locul de muncă. 
Obligațiile de plată ale entității către bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2017, în sumă de 56 mii lei, 

care reprezintă în fapt despăgubiri civile stabilite prin sentințele instanțelor de judecată, au fost evidențiate 
eronat, determinând raportarea unor date eronate în situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017.  

Nu a fost asigurată evaluarea și raportarea în mod corespunzător a creanțelor și datoriilor ANR la data 
efectuării raportărilor contabile și au fost evidențiate eronat unele venituri proprii, fără a avea la bază 
documente justificative, având drept consecință denaturarea datelor raportate în situațiile financiare încheiate 
în perioada 2016-2017 prin majorarea nejustificată a rezultatului patrimonial cu sumele înregistrate eronat. 

 

Recomandări  dispunerea măsurilor legale care se impun pentru asigurarea: 
 verificării înregistrărilor contabile efectuate în perioada 2016-2017, în concordanță cu documentele 

justificative care au stat la baza acestora și cu inventarierea faptică a patrimoniului ANR; 
 organizării conducerii evidenței și a raportării în situațiile financiare atât a angajamentelor legale 

încheiate la nivelul entității, cât și a angajamentelor legale rămase de plată pentru exercițiul financiar 
următor; 

 implementării și dezvoltării Sistemului de control intern managerial conform noilor reglementări în 
domeniu, având în vedere OSGG nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităților publice; elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale 
comune serviciilor implicate în plata sumelor stabilite de instanțele judecătorești, respectiv pentru 
stabilirea modalităților de punere în aplicare a sentințelor civile, a plății sumelor stabilite prin acestea și 
a recuperării sumelor în termenele legale; 

 asigurarea stabilității pentru personalul desemnat să exercite controlul financiar preventiv propriu în cadrul 
entității; 

 elaborarea/revizuirea și, în principal, implementarea unei proceduri operaționale privind inventarierea generală 
anuală a patrimoniului; organizarea și efectuarea inventarierii generale a patrimoniului și a evaluării/reevaluării 
tuturor elementelor patrimoniale cu înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor obținute în urma acestor 
operațiuni; valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului realizată parțial în anul 2017, prin înregistrarea în 
contabilitate a lipsurilor constatate și dispunerea măsurilor legale pentru recuperarea acestora; 

 extinderea verificărilor în vederea identificării tuturor cazurilor în care au fost efectuate plăți privind amenzi, 
cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare silită care nu au fost înregistrate în evidențele contabile ale 
instituției; 

 analiza cauzelor care au condus la plăți nejustificate din creditele bugetare, în vederea stabilirii persoanelor 
responsabile; stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea sumelor, conform prevederilor legale, cu 
virarea acestora la buget, inclusiv a accesoriilor aferente; 

 emiterea și aprobarea ordinelor de reîncadrare, precum și actualizarea contractelor individuale de muncă, 
în conformitate cu legislația în vigoare; 

 elaborarea și aprobarea de proceduri operaționale la nivelul entității privind modul de aplicare și 
supraveghere a Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017; 

 dispunerea măsurilor care să conducă la analiza tuturor obligațiilor care decurg din titlurile executorii 
înregistrate la nivelul entității în ceea ce privește evidențierea corectă în contabilitate a despăgubirilor civile 
stabilite în cadrul acestora. 

 
 
 

8. COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI SA  

 

Prezentare Compania Națională a Uraniului SA este o persoană juridică română, cu capital integral de stat, organi-
zată ca societate comercială pe acțiuni. Compania a fost înființată prin HG nr. 785/1997 și are ca obiect 
principal de activitate extracția minereurilor de uraniu și toriu. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor 
Companiei sunt exercitate de Ministerul Energiei, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor. 
În perioada 2015-2017, Compania și-a desfășurat activitatea în teritoriu prin două sucursale și două puncte de 
lucru. Compania nu a participat la capitalul social al altor entități.
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Concluzia generală rezultată în urma misiunii de audit de conformitate constă în faptul că modul de administrare 
a patrimoniului Companiei nu este în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și 
atribuțiile prevăzute în actele normative și nu respectă, întru totul, principiile legalității, regularității și economicității.

Constatări Prin misiunea de audit de conformitate efectuată, Curtea de Conturi a constatat faptul că entitatea nu a 
depus la termenele legale, la Ministerul Finanțelor Publice, situațiile financiare anuale pentru anii 2015 și 2016, 
faptă sancționată contravențional cu amendă de două mii lei, în conformitate cu prevederile Legii contabilității 
nr. 82/1991 de către Direcția Generală de Inspecție Economică Financiară din cadrul MFP. 

În privința execuției bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate s-a remarcat faptul că entitatea nu a ajustat
gradul de realizare a cheltuielilor totale la valoarea gradului de realizare a veniturilor totale, cheltuielile depășind 
astfel limitele din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. 

Din analiza activității de inventariere desfășurate în perioada 2015-2017 a reieșit că entitatea nu a respectat 
prevederile legale privind organizarea și efectuarea acesteia, precum și înregistrarea corectă în evidența 
contabilă a rezultatelor inventarierii, respectiv a plusurilor de inventar. S-a constatat că nu au fost cuprinse în 
listele de inventariere cardurile de combustibil și combustibilul existent în rezervoarele autoturismelor aflate în 
gestiunea angajaților executivului. Rezultatele inventarierii nu au fost aprobate de Consiliul de Administrație,
motiv pentru care, ulterior, s-a dispus reluarea procedurii de inventariere. În urma reinventarierii generale a 
patrimoniului au fost constatate plusuri de gestiune înregistrate extracontabil în contul „Alte valori în afara 
bilanțului”, la valoarea simbolică de 1 leu și nu în debitul contului de materii, materiale etc., respectiv în creditul 
unui cont de venituri. Nu a fost solicitată de la terți confirmarea soldurilor prin extrase de cont. Totodată, în 
urma reinventarierii generale a patrimoniului, la Sucursala Feldioara au fost constatate mai multe 
neconcordanțe între stocurile scriptice şi cele faptice, respectiv au fost constatate pe teren bunuri, ca plus de 
gestiune, care nu au fost evaluate și evidențiate corect în contabilitate. Propunerile de casare nu au fost supuse 
aprobării Consiliului de Administrație.  

Compania nu a inventariat toate terenurile deținute și nu a întreprins demersurile pentru obținerea titlurilor 
de proprietate asupra a 21 de terenuri pentru care deține dreptul de administrare, iar capitalul social nu a fost 
majorat cu contravaloarea unui teren pentru care există certificat de atestare a dreptului de proprietate. 

Entitatea nu a procedat la actualizarea provizionului constituit în cazul pensionării salariaților pentru limită 
de vârstă și pensie de invaliditate, în sensul reajustării, în consens cu numărul de salariați ai Companiei, prin 
diminuarea acestuia concomitent cu înregistrarea pe venituri. 

Referitor la organizarea și desfășurarea activității de transport și înregistrarea în evidența contabilă a contravalorii 
carburanților pentru autovehiculele utilizate de executivul Companiei a rezultat că nu a existat o evidență nominală 
a cardurilor de carburant deținute și că nu a fost prezentat modul de restituire, anulare a cardurilor în acord cu 
prevederile contractuale încheiate anual. Compania nu deține o procedură prin care să fie reglementate gestionarea, 
utilizarea cardurilor de combustibil și justificarea consumului de carburanți. Documentele întocmite pentru justificarea 
consumului de combustibil (foile de parcurs și fișa activității zilnice) nu cuprind, în toate cazurile, toate datele și 
informațiile prevăzute de formularele standard. Evidențierea pe costuri a contravalorii combustibilului s-a realizat la 
nivelul cantității achiziționate și nu la nivelul cantității efectiv consumate. 

Entitatea a menținut în soldul contului „Decontări din operațiuni în curs de clarificare” suma de 130 mii lei,
a cărei componență nu a fost clarificată în termen de trei luni, reprezentând despăgubiri (amenzi, cheltuieli de 
judecată, accesorii calculate la obligații bugetare, penalități calculate la contracte comerciale sau garanții de 
participare la diverse licitații) plătite de entitate și nerecuperate de la persoanele vinovate/responsabile. 

De asemenea, nu au fost respectate prevederile legale privind organizarea și exercitarea activității de 
control intern managerial, respectiv nu a fost întocmit Registrul riscurilor care să cuprindă obiectivele/ 
activitățile, descrierea riscurilor, probabilitatea și impactul acestora, instrumentele de control managerial, 
termene, și nici nu există o monitorizare și o evaluare sistematică a riscurilor. 

În ceea ce privește Sucursala Suceava, entitate subordonată Companiei, aceasta nu a înregistrat în 
evidența contabilă la data de 31.12.2017 obligațiile restante privind hrana rece datorată angajaților (431 mii 
lei), toate datoriile reprezentând impozite și taxe locale, inclusiv majorările de întârziere și unele datorii față de 
bugetul de stat. Au fost constatate deficiențe cu privire la evidența și situația juridică a 18 terenuri aflate în 
proprietate sau în administrarea operativă a sucursalei. Au fost achitate unele majorări de întârziere la datoriile 
față de furnizori și creditori diverși, fără aprobarea Consiliului de Administrație. De asemenea, nu au fost 
respectate prevederile legale cu privire la efectuarea inventarierii (nevalorificarea inventarierii aferente anului 
2016, neefectuarea inventarierii aferente anului 2017).
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Recomandări  respectarea prevederilor legale privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli, defalcarea și transmiterea 
la subunități a unor părți din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat și asigurarea monitorizării acestuia; 

 efectuarea inventarierii patrimoniului să se realizeze în conformitate cu prevederile și reglementările legale 
în vigoare, și evaluarea bunurilor constatate plus în gestiune cu ocazia inventarierii efectuate la nivelul 
Sucursalei Feldioara să se evidențieze corect în contabilitate; 

 efectuarea unei analize a situației tuturor terenurilor deținute de Companie pentru înregistrarea corectă în 
evidența contabilă, obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate și majorarea capitalului 
social al Companiei cu valoarea terenurilor pentru care deține certificate de atestare a dreptului de 
proprietate; 

 întocmirea corectă a foilor de parcurs și a fișelor activității zilnice a autovehiculelor pentru toate sucursalele 
și punctele de lucru din cadrul Companiei, precum și verificarea modului de înregistrare în contul de 
cheltuieli a contravalorii combustibilului consumat și corectarea erorilor identificate; 

 analizarea și clarificarea în termenul legal a soldului contului „Decontări din operații în curs de clarificare”, 
astfel încât acesta să reflecte o imagine reală a situației patrimoniale raportate în situațiile financiare, 
precum și stabilirea întinderii prejudiciului ca urmare a plăților efectuate de entitate; 

 respectarea prevederilor legale privind proiectarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control 
managerial. 

  
 

9. SN NUCLEARELECTRICA SA 
 

Prezentare Societatea Națională „Nuclearelectrica” SA (SNN SA) este persoană juridică română, având forma juri-
dică de societate pe acțiuni, înființată prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „RENEL”, conform 
HG nr. 365/1998. 

Potrivit art. 5 din Anexa 1.2. la HG nr. 365/1998, SN Nuclearelectrica SA are ca obiect de activitate, în principal:
- producerea energiei electrice și termice prin procedeul nuclear și clasic; 
- vânzarea energiei electrice și termice produse prin procedeul nuclear și clasic; 
- fabricarea și vânzarea de combustibil nuclear;  
- constituirea și conservarea stocului de apă grea și de combustibil nuclear și clasic pentru producerea 

energiei electrice și termice;  
- dezvoltarea tehnologică, studii și proiecte, asistență tehnică, inginerie, consultanță, expertize, testări, 

pentru programul de energetică nucleară și pentru programe de cercetare-dezvoltare administrate de alte 
organisme etc.  
SN Nuclearelectrica SA are capital majoritar de stat și funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei. 

Misiunea de audit de conformitate la SN Nuclearelectrica SA a vizat anii 2015-2017 și a identificat o serie de 
deficiențe, prezentate în continuare.

Constatări Pentru cei trei ani analizați s-a constatat că veniturile prezentate în situațiile financiare au fost majorate, în 
mod eronat, cu suma de 144 mii lei (cumulat pentru întreaga perioadă) ca urmare a facturării și înregistrării în 
exercițiile financiare 2015, 2016 și 2017 a veniturilor din vânzarea de energie electrică livrată într-un alt exercițiu 
financiar (în intervalul orar 0,00 - 01,00 al zilei de 1.01), ceea ce a condus la denaturarea veniturilor prezentate 
prin situațiile financiare, nerespectându-se principiul independenței exercițiilor.  

Deși în anul 2017, SNN SA a inventariat la Sucursala CNE Cernavodă terenurile deținute, s-a constatat că 
două terenuri aflate în folosință nu au fost inventariate.  

Pentru unele terenuri deținute în folosință, SNN SA nu a întreprins demersuri în vederea clarificării situației 
juridice, evaluării și, după caz, majorării capitalului social cu valoarea acestora. 

S-a constatat desfășurarea unor activități neprevăzute în Statutul SNN SA. Astfel, în anul 2017 s-a aprobat 
acordarea unui împrumut în valoare de maximum 4.000 mii lei filialei Energonuclear SA, pentru lucrări de întreținere 
și conservare a amplasamentului U3-U4 CNE Cernavodă, în condițiile în care printre activitățile prevăzute în Statutul 
SN „Nuclearelectrica” SA actualizat nu era prevăzută activitatea de creditare/acordare de împrumuturi, iar societatea 
Energonuclear nu deținea autorizație CNCAN pentru coordonarea activităților ce urmau a fi finanțate.  

Nici prevederile legale privind majorarea capitalului social nu au fost respectate, deoarece nu s-a procedat 
la majorarea acestuia cu valoarea alocațiilor bugetare primite în perioada 2006-2009, în valoare de 194.377 
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mii lei, așa cum prevede HG nr. 365/1998, art. 20: „sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea 
programelor de investiții majorează capitalul social al Societății Naționale „Nuclearelectrica” SA. 

SNN SA, cu valoarea alocațiilor bugetare primite în perioada 2006-2009 pentru realizarea Unității 2 și pentru 
finanțarea lucrărilor la Unitățile 3-5 de la CNE Cernavodă, a procedat la majorarea capitalului social abia în 
anul 2014. Ori, prin nemajorarea timp de aproximativ șapte ani a capitalului social cu valoarea alocațiilor 
bugetare primite, în valoare de 194 mii lei, acțiunile emise nu au fost plătite la data subscrierii, ci anterior, cu 
aproximativ șapte ani în urmă, situația capitalului înregistrat și prezentat în situațiile financiare nu a fost la 
nivelul aporturilor realizate de Statul Român, acesta fiind diminuat cu contravaloarea alocațiilor bugetare de 
194 mii lei, iar dividendele cuvenite statului nu au fost calculate și repartizate proporțional aportului adus de 
statul român la capitalul social.  

De asemenea, nu a fost majorat capitalul social cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut certificate 
de atestare a dreptului de proprietate. Astfel, în cazul unui teren în suprafață de 34.170,15 mp și în valoare de 
1.118 mii lei, deși s-a obținut certificatul de atestare a dreptului de proprietate eliberat de Ministerul Industriei 
și Resurselor în data de 12.10.2001, nu s-a majorat capitalul social cu contravaloarea acestuia, actualizată 
conform prevederilor legale. 

S-a mai constatat că la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli nu s-a avut în vedere nivelul 
indicatorilor stabiliți în corelație cu Strategia de administrare a Consiliului de Administrație și a Planului de 
management al directorilor, iar acordarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de 
Administrație și a directorului general s-a efectuat în condițiile nerealizării indicatorilor de performanță stabiliți 
prin Planul de administrare/Planul de management (profitul din exploatare anual).  

SNN SA a acordat conducerii, în perioada 2015-2016, două subcomponente ale componentei variabile a 
indemnizației, stabilite prin contractele de administrare/management încheiate, în condițiile în care, indicatorul 
profitul din exploatare nu a fost realizat la nivelul aprobat prin Planul de administrare/Planul de management, 
gradul de realizare a acestui indicator fiind de: 46,6% în 2015, 40,4% în 2016 și de 32,8% în 2017. 

S-a constatat și faptul că livrarea unor produse nu a fost însoțită de toate documentele prevăzute în 
contract, astfel că, conform contractului, achizitorul are dreptul de a calcula și reține penalități, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% pe zi de întârziere din valoarea obligațiilor neîndeplinite. Curtea 
de Conturi a calculat penalități în sumă de 32 mii lei, constatându-se neurmărirea respectării clauzelor din 
contractele încheiate, respectiv necalcularea și nesolicitarea de penalități de întârziere pentru nerespectarea 
termenului de livrare stabilit prin contract.  

În cazul contractelor încheiate pentru achiziția de motorină (95,5 tone) utilizată în procesele tehnologice, 
recepția s-a efectuat în alte condiții decât cele stabilite prin contract, nerespectându-se prevederile acordului-
cadru și ale caietului de sarcini al achiziției. 

În ceea ce privește gradul de realizare a investițiilor conform programelor de investiții s-a constatat că SNN 
SA, în condițiile în care prin bugetele de venituri și cheltuieli aferente anilor 2015, 2016 și 2017 a avut aprobate 
cheltuieli pentru investiții, acestea nu au fost realizate la nivelul la care au fost aprobate, gradul de realizare a 
investițiilor în curs fiind cuprins între 27 și 62%, cel mai scăzut grad de realizare fiind înregistrat în anul 2017 
(27%), iar gradul de realizare a investițiilor noi s-a situat între 5 și 99%, cel mai scăzut grad de realizare fiind 
înregistrat în anul 2016 (5%). 

Totodată, s-a constatat neincluderea în programele de investiții aprobate pentru anii 2015, 2016 și 2017 a 
trei obiective de investiții în curs demarate încă din 2008, în valoare de 21.371 mii lei, în condițiile în care prin 
bugetele anuale au fost prevăzute și aprobate sume pentru cheltuieli de investiții în curs, sumele fiind alocate 
pe alte obiective de investiții, precum și prin includerea unor obiective noi de investiții. 

O altă constatare a vizat achiziția de pulbere sinterizabilă de UO2 din import, prin exceptare de la aplicarea 
prevederilor legale privind achizițiile publice, deoarece SNN SA, pentru neaplicarea prevederilor OUG nr. 
34/2006, a invocat dispozițiile art. 245 din ordonanță, potrivit cărora, „nu se aplică pentru contractul care are ca
obiect cumpărarea [...] de alți combustibili destinați producției de energie”, doar că în această situație nu se 
justifică neaplicarea procedurilor de achiziție reglementate de OUG nr. 34/2006, întrucât produsul importat este 
destinat FCN Pitești la fabricarea combustibilului nuclear, acesta din urmă fiind destinat folosirii într-un reactor 
nuclear în scopul producerii energiei. În acest sens s-a solicitat Autorității Naționale pentru Achiziții Publice 
efectuarea unei verificări la SN Nuclearelectrica SA privind legalitatea achizițiilor de pulbere sinterizabilă de UO2 
efectuate în perioada 2016-2017, prin excepție de la aplicarea prevederilor legale privind achizițiile de produse. 

A mai fost constatată majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare cu suma de 53 mii lei (fără TVA), 
reprezentând servicii (de multiplicare documente și telecopiere), acceptate la plată fără a avea la bază documente 
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care să certifice prestarea lor pentru SNN SA, în condițiile în care un număr de patru echipamente de multiplicare 
documente și telecopiere au fost instalate și au funcționat temporar în locații amplasate în afara entității. 

Referitor la organizarea și desfășurarea activității de implementare și menținere a sistemelor de control 
intern managerial s-a constatat că patru standarde de control intern sunt implementate parțial (Standardele 3, 
6,11 și 12), iar din cele 111 activități procedurabile au fost elaborate proceduri doar pentru 96 de activități. 

Constatări rezultate în urma misiunilor de audit de conformitate efectuate la entitățile subordonate sau la 
alte entități verificate 
 la Sucursala Pitești a SNN SA nu au fost constatate deficiențe; 
 la SNN Sucursala Cernavodă s-au constatat deficiențe, astfel: 

- abateri cu privire la realitatea rulajelor debitoare și creditoare lunare ale conturilor înscrise în balanțele de 
verificare, precum și ale soldurilor acestora; 

- nu a fost ajustată și regularizată cu bugetul de stat taxa pe valoarea adăugată aferentă investițiilor în curs, 
declarate ca active neproductive, în valoare de 149 mii lei;  

- deficiențe cu privire la modul de tratare fiscală a avantajelor acordate salariaților, în baza prevederilor 
CCM, constând în servicii medicale de recuperare și refacere fizică; 

- nerespectarea în totalitate a prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobate prin OMFP nr. 2861/2009, la efectuarea inventarierii; 

- nestabilirea, neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea tuturor dobânzilor penalizatoare cuvenite în baza 
clauzelor prevăzute în unele contracte încheiate de entitate, ca rezultat al neîndeplinirii la scadență a 
obligațiilor de plată, în valoare de 9 mii lei. 

 

Recomandări Conducerea SNN SA va dispune măsuri de intrare în legalitate privind: 
 evidențierea în contabilitate a veniturilor aferente exercițiului financiar prin înregistrarea în contabilitate a 

veniturilor din vânzarea de energie electrică în exercițiul financiar în care a avut loc livrarea;  
 organizarea și efectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale prin inventarierea tuturor terenurilor 

aflate în administrare și/sau în proprietate și clarificarea situației juridice pentru terenurile constatate;  
 buna gestiune privind utilizarea fondurilor bănești pentru activități cuprinse în Statutul SNN SA; 
 majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor pentru care a obținut certificate de atestare a 

dreptului de proprietate;  
 atribuirea în condițiile legii a contractelor de achiziție de pulbere sinterizabilă de UO2 din import;  
 implementarea în totalitate a sistemelor de control intern managerial în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare; 
 includerea în programele de investiții a celor trei obiective de investiții în curs demarate încă din 2008; 
 extinderea verificărilor asupra contractelor de achiziție derulate în perioada 2015-2017 în vederea identificării 

și a altor produse (motorină) recepționate în alte condiții decât cele stabilite prin caietul de sarcini, iar cazurile 
identificate se vor analiza de o comisie tehnico-economică în drept să se pronunțe asupra utilizării ei în scopul 
în care a fost achiziționată;  

 extinderea verificărilor asupra contractelor de mandat/administrare derulate în perioada 2015-2017 în vederea 
identificării și a altor cazuri de cheltuieli cu remunerații acordate (inclusiv componenta variabilă) în condițiile 
nerealizării indicatorilor de performanță stabiliți prin Planul de administrare/Planul de management. Pentru 
cazurile identificate se vor dispune măsuri de stabilire pe fiecare contract în parte a cuantumului componentei 
variabile în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță 
stabiliți prin Planul de administrare/Planul de management, a diferenței dintre cuantumul astfel calculat și 
cuantumul componentei variabile efectiv înregistrat în contabilitate; prezentarea diferențelor stabilite pe fiecare 
contract în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor, care va hotărî, în consecință, 
stabilirea întinderii prejudiciului produs ca urmare a plăților efectuate pentru astfel de cheltuieli, înregistrarea 
în contabilitate a sumelor stabilite; recuperarea acestora (inclusiv a beneficiilor nerealizate în condițiile legii, 
precum și corectarea rezultatelor înregistrate;  

 extinderea verificărilor asupra contractelor de furnizare produse, derulate în perioada 2015-2017, în 
vederea identificării și a altor cazuri de contracte la care, pentru nelivrarea produselor în condițiile stabilite 
prin contract, entitatea nu a calculat și solicitat penalități de întârziere contractuale; pentru cazurile 
identificate se vor dispune măsuri de stabilire a cuantumului sumelor datorate (penalități), ce constituie 
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venituri pentru entitate; înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite; recuperarea acestora în condițiile 
legii; corectarea rezultatelor contabile înregistrate. 
În concluzie, modul de administrare a patrimoniului SN Nuclearelectrica SA nu este în concordanță, sub 

toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost 
înființată entitatea și nu se respectă, sub toate aspectele semnificative, principiile legalității, regularității și 
economicității, iar gradul de răspândire în activitatea entității a cazurilor de neconformitate a obiectivelor 
specifice este ridicat. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

10. SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA 
 

Prezentare SPEEH Hidroelectrica SA își desfășoară activitatea în baza Statutului societății, aprobat prin HG nr. 
627/2000, având ca obiect de activitate, în principal, producerea și vânzarea energiei electrice. 

SPEEH Hidroelectrica SA are ca scop producerea și vânzarea de energie electrică și servicii de sistem, fiind 
cel mai mare producător de energie electrică din România și cel mai mare furnizor de servicii de sistem din 
România. Societatea este administrată într-un sistem dualist, de către un Directorat, sub supravegherea unui 
Consiliu de Supraveghere. Capitalul social al SPEEH Hidroelectrica SA este deținut de Statul Român, prin 
Ministerul Energiei (80%) și SC „Fondul Proprietatea” SA (20%). Ministerul Energiei reprezintă Statul Român ca 
acționar al Hidroelectrica SA și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate. Hidroelectrica SA are în 
componența sa șapte sedii secundare cu statut de sucursală, fără personalitate juridică, în Bistrița, Cluj, Curtea 
de Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea și Sebeș. Hidroelectrica SA deține participații la capitalul social, 
în calitate de asociat unic la Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA. Misiunea de audit de 
conformitate la SPEEH Hidroelectrica SA a vizat perioada 1.07.2016-30.06.2018 și a identificat o serie de 
deficiențe prezentate în continuare. 

 

Concluzii În urma misiunii de audit de conformitate, Curtea de Conturi a constatat faptul că modul de administrare a 
patrimoniului SPEEH Hidroelectica SA nu este în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, 
obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și că nu se respectă, 
sub toate aspectele semnificative, principiile legalității, regularității și economicității, gradul de răspândire în 
activitatea entității verificate a cazurilor de neconformitate a obiectivelor specifice fiind ridicat. La nivelul a 6 
(șase) sucursale, prin rapoartele încheiate a fost exprimată o „concluzie generală cu rezerve, ca urmare a
caracterului semnificativ al cazurilor de neconformitate identificate pentru perioada auditată”.  

Constatări În perioada 2017-2018, societatea a procedat la achitarea și înregistrarea pe cheltuieli de exploatare a 
sumei de 105 mii lei, reprezentând onorarii pentru servicii de asistență juridică și reprezentare, fără a avea la 
bază documente care să certifice prestarea serviciului. În timpul misiunii de audit, entitatea verificată a procedat 
la corectarea înregistrărilor efectuate prin notă contabilă, sumele fiind transferate și evidențiate în contul 
contabil „Cheltuieli în avans”.  

Sistemul de control intern managerial nu a fost implementat în totalitate, fiind implementate numai șase
standarde din totalul celor 16 standarde existente în Ordinul SGG pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităților publice. Totodată, nu au fost elaborate proceduri formalizate pentru toate activitățile 
procedurabile.  

Societatea nu a înregistrat în patrimoniu contravaloarea bunurilor puse la dispoziție de locator, achiziționate 
în baza contribuției stabilite prin contractul de închiriere având ca obiect efectuarea de lucrări de amenajare a 
spațiului închiriat, în sumă de 1.116 mii euro și, totodată, nu a procedat la recepția acestor bunuri în termen de 
un an de la data finalizării lucrărilor. 

Au fost imobilizate fonduri bănești în sumă de 1.781.431 mii lei pentru realizarea unor obiective de investiții 
care nu au fost finalizate, generând cheltuieli cu utilitățile (pază, iluminat, încălzire, ventilație etc.), nefiind 
îndeplinit scopul pentru care au fost proiectate. Obiectivele de investiții începute în perioada 1972-1990, 
direcționate spre amenajarea hidroenergetică a unor râuri pentru valorificarea energetică a acestora, aveau ca 
scop producerea energiei electrice, dar nu au fost finalizate. Unele dintre acestea sunt supuse degradării în 
timp, iar altele sunt abandonate. SPEEH Hidroelectrica SA a constituit ajustări în sumă totală de 1.772.003 mii 
lei pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție. 

 Pentru investițiile nefinalizate aferente a 10 obiective (nouă obiective aprobate înainte de 1990), în 
perioada 2016-2018, au fost alocate fonduri în sumă totală de 10.839 mii lei pentru cheltuieli cu paza, iluminat, 
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încălzire, epuizmente și personal de inspecție periodică la fronturile de lucru deschise. În programele de 
investiții aprobate pentru anii 2016, 2017 și 2018 nu au fost incluse, cu prioritate, obiectivele de investiții în 
curs, sumele aprobate pentru investiții în curs scăzând de la un an la altul (41,3% în anul 2016, 40,75% în 
2017 și 31,36% în anul 2018), ponderea fiind alocată pe alte obiective de investiții ca urmare a includerii unor 
obiective noi de investiții. Totodată, s-a constatat neutilizarea integrală a sumelor alocate prin buget pentru 
investiții în curs, gradul de realizare fiind de 42,85% în anul 2016, de 68,21% în anul 2017 și de 11,18% în anul 
2018 (până la 30.06.2018). Au fost analizate 11 obiective de investiții aflate în curs de execuție, iar comisia 
numită a efectuat recomandări de abandonare a lucrărilor realizate doar în cazul a trei obiective, pentru restul 
obiectivelor analizate, recomandările se referă la efectuarea de studii de optimizare și actualizare a indicatorilor 
tehnico-economici, finalizarea lucrărilor într-o valoare optimizată etc.  

În baza recomandărilor efectuate de comisie, în cazul a trei obiective de investiții în curs de execuție,
conducerea SPEEH Hidroelectrica SA a aprobat efectuarea demersurilor pentru obținerea unei hotărâri de 
guvern de optimizare a schemei de amenajare a obiectivului de investiții. 

Societatea a efectuat plăți necuvenite, în sumă de 44 mii lei, reprezentând indemnizații fixe brute lunare 
achitate membrilor Consiliului de Supraveghere pentru alte perioade decât cele contractuale, respectiv în afara 
perioadei de mandat a acestora. Au mai fost constatate plăți reprezentând remunerații necuvenite acordate 
Directoratului Hidroelectrica SA, în sumă de 118 mii lei, aferente componentei variabile a indemnizației brute 
lunare stabilite prin contractele de mandat. Prin aceste plăți, la care se adaugă obligațiile entității la Bugetul 
general consolidat al statului, au fost majorate cheltuielile de exploatare, diminuând profitul impozabil și, 
implicit, impozitul pe profit. 

Hidroelectrica nu a procedat la recuperarea sumei de 82 mii lei, reprezentând onorariul de succes stabilit 
în contractul de asistență juridică cuvenit societății pentru pronunțarea de către instanță a unei hotărâri 
judecătorești definitive favorabile. În timpul misiunii de audit, Hidroelectrica SA a formulat acțiune pentru 
recuperarea sumei în temeiul prevederilor Codului civil, însă, până la data finalizării misiunii de audit, nu a fost 
stabilit un termen de judecată. 

Societatea nu a respectat clauzele contractuale într-un contract de prestări servicii, respectiv nu a efectuat 
recepția serviciilor acceptate la plată, în sumă de 1.843 mii lei, în condițiile în care contractul în baza căruia au 
fost achiziționate are durata expirată. Prin urmare, s-a procedat la restituirea garanției de bună execuție fără a 
avea la bază documentul constatator de îndeplinire/neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către 
contractant. Au mai fost constatate aspecte referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind remune-
rarea orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru, respectiv pentru activități (de birou) 
desfășurate peste programul normal de lucru, fără a fi de natura celor ce implică lucrul sistematic peste 
program. Salariații au beneficiat atât de sporul pentru lucru sistematic peste program (între 10 și 25% acordat 
la salariul de bază, conform CCM), cât și de plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de 
lucru, fără ca prin notele de fundamentare să fie justificată natura muncii sau remunerarea orelor suplimentare 
prestate peste programul normal de lucru, în alte condiții decât cele legale. 

Hidroelectrica nu a procedat la preluarea și predarea bunurilor în cazul cărora s-a emis decizie de expropriere 
pentru lucrări de utilitate publică și de interes național, pentru care a primit sume ca despăgubiri de la bugetul de 
stat. Valoarea bunurilor ce nu au fost preluate și predate este în sumă de 187 mii lei, această situație având 
consecințe asupra neactualizării Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Prin HG nr. 
900/2017 s-a aprobat amplasamentul și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată 
în suprafață de 120.548 mp, care fac parte din coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes 
național „Amenajare Hidroenergetică Răstolnița” și despăgubirile aferente în sumă totală de 187 mii lei, asigurate 
de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei. SPEEH Hidroelectrica SA a emis decizia de expropriere 
și decizii de constituire a comisiilor de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea 
despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată supuse exproprierii. 

La nivelul sucursalelor societății s-au constatat următoarele abateri și nereguli: 
• nu au fost constituite garanții de bună execuție în sumă de 116 mii lei pentru contracte ce au ca obiect 

lucrări de mentenanță și reparații (Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea, Bistrița); 
• au fost decontate cote sociale, cheltuieli indirecte și profit în sumă de 2.486 mii lei, aplicate orelor de 

consemn la domiciliu, în baza unui acord-cadru și a contractelor subsecvente, în condițiile în care clauzele 
cuprinse în acestea nu stipulează modul de decontare a acestor cheltuieli; 

• au fost efectuate cheltuieli pentru proiecte și studii de fezabilitate aferente unor investiții viitoare, menținute
în soldul contului „Imobilizări corporale în curs de execuție”, în sumă de 2.276 mii lei, fără a exista posibili-
tatea unei utilizări viitoare a acestora (Sucursala Hidrocentrale Bistrița și Sucursala Hidrocentrale Cluj); 
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• au fost menținute stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă (3.226 mii lei), provenite din perioadele anterioare, 
ceea ce a determinat imobilizări de fonduri bănești pentru achiziția acestor bunuri, care nu au fost date în consum 
și pentru care nu există certitudinea că se vor folosi în viitor (Sucursala Hidrocentrale Cluj). De asemenea, au 
mai fost menținute nejustificat în contul „Imobilizări corporale în curs de execuție” sume reprezentând lucrări de 
mentenanță cu capitalizare finalizate/puse în funcțiune/recepționate, în sumă de 314 mii lei (Sucursala 
Hidrocentrale Porțile de Fier). În timpul misiunii au fost întocmite documentațiile economico-juridice pentru toate 
obiectivele finalizate și recepționate și note contabile de evidențiere corectă a acestora în contabilitate; 

• pentru 11 obiective de investiții, în condițiile în care pentru unele dintre acestea au fost întocmite procese-verbale 
de recepție la terminarea lucrărilor, iar, în cazul altor obiective, lucrările au fost finalizate, dar nu au fost întocmite 
procesele-verbale de recepție, la terminarea lucrărilor fiind menținute sume (3.265 mii lei) în contul „Imobilizări în 
curs” (Sucursala Hidrocentralei Râmnicu Vâlcea). În timpul misiunii au fost luate măsuri pentru remedierea 
abaterii; 

• nu a fost înregistrată în evidența contabilă amortizarea aferentă unor active imobilizate corporale și 
necorporale achiziționate/finalizate/puse în funcțiune/recepționate, în valoare totală de 18 mii lei (Sucursala 
Hidrocentrale Porțile de Fier);

 • nu au fost respectate în totalitate prevederile legale privind organizarea și efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (Sucursala Hidrocentrale Cluj și Sebeș); 

• nu au fost înregistrate în evidența tehnico-operativă/contabilă lipsurile constatate la inventarierea bunurilor 
aflate în custodie și nu s-a stabilit natura lipsurilor din gestiune referitoare la bunurile care s-au aflat în 
custodie, în valoare de 90 mii lei (Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier); 

• menținerea unor stocuri de materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale 
aflate la terți, în valoare de 6.389 mii lei, fără mișcare, în cazul cărora nu au fost formulate propuneri de 
casare pentru toate stocurile fără mișcare, iar pentru propunerile formulate nu a fost emisă decizie. 
Totodată, s-a constatat faptul că nu au fost calculate și înregistrate ajustări pentru deprecierea acestor 
stocuri la nivelul necesar (Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea); 

• pentru activitățile derulate în domeniul hotelier (cazare, restaurant) la Baza de Tratament și Recuperare 
Tierna a fost efectuată plata nejustificată a sporului de 100% pentru zilele de sâmbătă și duminică, respectiv 
de 200% pentru zilele de sărbători legale, în sumă de 90 mii lei, în condițiile în care în perioada respectivă
nu au existat grupuri programate, precum și cheltuieli cu combustibilul și energia electrică în sumă de 56 
mii lei, fără respectarea principiilor economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor (Sucursala 
Hidrocentrale Hațeg);  

• nu au fost stabilite, evidențiate și urmărite veniturile din închirierea terenului în suprafață de 523.965 mp 
din comuna Mica, județul Mureș (Sucursala Hidrocentrale Cluj); 

• nu s-a procedat la calcularea, înregistrarea și încasarea de penalități de întârziere (753 mii lei) pentru 
neachitarea ori achitarea cu întârziere a chiriei datorate de beneficiari (Sucursala Hidrocentrale Sebeș, 
Râmnicu Vâlcea). 

• nu au fost inițiate acțiuni în instanță împotriva persoanelor care au executat nelegal construcții private pe tere-
nurile aflate în proprietatea publică a statului și în folosința entității (Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș). 
 

Recomandări  înregistrarea în evidența contabilă a cheltuielilor și decontarea plăților să se realizeze în baza documentelor 
justificative prin care se atestă prestarea serviciilor; 

 respectarea prevederilor legale privind organizarea și efectuarea activității de control intern managerial; 
 respectarea clauzelor din contractele de închiriere prin efectuarea recepției lucrărilor de amenajări 

interioare și dotări și preluarea bunurilor recepționate, calcularea si recuperarea de penalități de întârziere;
 dispunerea de măsuri pentru: 

- analiza soldului contului „Imobilizări corporale în curs de execuție”, concomitent cu analizarea cauzelor 
care au condus la neincluderea în programele de investiții, cu prioritate, a obiectivelor aflate în curs de 
execuție, stabilirea consecințelor economico-financiare aferente, inclusiv remedierea acestora; 

- extinderea verificărilor asupra contractelor de administrație/mandat ale membrilor Consiliului de 
Supraveghere în vederea identificării sumelor acordate necuvenit; recuperarea acestora în condițiile legii, 
precum și regularizarea cu bugetul statului a sumelor virate în plus, reprezentând impozit pe venitul 
salarial, și a contribuțiilor datorate de angajat și angajator și corectarea rezultatelor contabile înregistrate;

- extinderea verificărilor asupra contractelor de administrație/mandat ale membrilor Directoratului în 
vederea cuantificării remunerațiilor acordate necuvenit reprezentând componenta variabilă a indem-
nizației brute lunare stabilite prin contractele de mandat; recuperarea, în condițiile legii, a sumelor 
constatate, precum și corectarea rezultatelor contabile înregistrate;
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 urmărirea recuperării sumelor reprezentând onorarii avocațiale cuvenite societății în cazul în care instanța 
a pronunțat hotărâri definitive și irevocabile/definitive favorabile societății, inclusiv în cazul contractelor de 
asistență juridică și reprezentare încheiate cu terții; 

 dispunerea de măsuri pentru: 
- analiza și intrarea în legalitate referitoare la remunerarea orelor suplimentare prestate peste programul 

normal de lucru; 
- stabilirea cauzelor care au condus la nepreluarea și nepredarea bunurilor pentru care s-a emis decizie 

de expropriere pentru lucrări de utilitate publică și de interes național, pentru care au fost încasate sume, 
ca despăgubiri de la bugetul de stat, și dispunerea de măsuri în condițiile legii. 

 
 
 
 
 
 

11. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA 
 
Prezentare 
 

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CEO SA) este societate pe acțiuni, administrată în sistem 
dualist, fiind înființată în temeiul HG nr. 1.024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de 
energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin fuziunea 
Societății Comerciale Complexul Energetic Craiova - SA, a Societății Comerciale Complexul Energetic Rovinari 
SA, a Societății Comerciale Complexul Energetic Turceni - SA și a Societății Naționale a Lignitului Oltenia - SA. 
Capitalul social al CEO SA este deținut de Statul Român, prin Ministerul Energiei (77%), SC „Fondul Proprie-
tatea” SA (22%) și alți acționari (1%). Ministerul Energiei reprezintă Statul Român ca acționar al CEO și exercită 
toate drepturile ce decurg din această calitate. Societatea CEO SA are ca obiect principal de activitate 
producerea și furnizarea energiei electrice și termice și exploatarea minelor și carierelor de lignit. 

Misiunea de audit de conformitate la Societatea CEO SA a vizat anii 2016-2017 și a identificat o serie de 
deficiențe, prezentate în continuare.

Constatări Referitor la modul de organizare și conducere a contabilității în conformitate cu prevederile legale s-a 
constatat neînregistrarea de venituri în sumă de 1.836 mii lei, reprezentând garanții de bună execuție aferente 
contractelor de execuție lucrări, achiziție bunuri și servicii prestate, reținute în perioada 2005-2014, a căror 
restituire nu a fost solicitată de către constructori/furnizori de bunuri și servicii în termenul legal de prescripție, 
fiind prescris dreptul de a pretinde achitarea lor. 

Referitor la modul de evidențiere a patrimoniului s-a constatat existența unor terenuri în valoare de 12.074 
mii lei, respectiv terenuri (arabil, silvic, vie, pășune, curți construcții etc.) în suprafață de 2.469.229 mp, 
înregistrate în evidența contabilă și tehnico-operativă (în contul „Imobilizări corporale în curs de execuție”) și o 
suprafață de 1.757.956 mp, înregistrată în evidența contabilă și tehnico-operativă în contul „Terenuri”,
achiziționate în perioada 1996-2017, în baza unor „Promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare” și „Convenții 
civile”, pentru care nu au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică. Promisiunile de 
vânzare-cumpărare și convențiile încheiate între persoanele fizice vânzătoare, pe de o parte, și societatea 
cumpărătoare, pe de altă parte, nu sunt acte de proprietate, dreptul de proprietate asupra terenurilor achizițio-
nate nefiind transferat în patrimoniul Complexului Energetic Oltenia SA, transferul dreptului de proprietate 
având loc cu ocazia autentificării contractului de vânzare-cumpărare. 

Totodată s-a constatat că pentru o parte dintre activele fixe în curs de execuție, înregistrate în soldul 
contului analitic „Utilaje predate la montaj” la data de 31.12.2017, nu au fost întocmite procese-verbale de 
punere în funcțiune, deși au fost montate și au participat efectiv la realizarea producției de cărbune, situație 
constatată la nivelul Direcției Miniere Târgu Jiu și la nivelul UMC Jilț Nord. 

Ca urmare a neîntocmirii proceselor-verbale de punere în funcțiune a activelor fixe, entitatea nu a calculat 
și înregistrat în contabilitate amortizarea aferentă lunilor în care aceste active au participat efectiv la procesul 
de producție, influențând și contul de profit și pierdere.  

Din analiza situației privind litigiile existente pe rol s-a constatat că în perioada 2014-2018 s-au efectuat 
cheltuieli nelegale în sumă de 4.532 mii lei prin plata penalităților de întârziere achitate membrilor Asociației 
Sinistrații din satul Seciuri ca urmare a refuzului entității de a lua măsuri din propria inițiativă pentru punerea în 
executare a Deciziei nr. 1797/2013, definitivă și irevocabilă. Astfel, prin acțiunea formulată în anul 2009, 
Asociația Sinistraților din satul Seciuri a solicitat obligarea societății la reconstruirea gospodăriilor acestora, 
care au fost afectate de alunecări de teren ca urmare a exploatării cărbunelui în zonă. Prin Sentința nr. 
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1797/2013, pronunțată de instanța Curții de Apel Craiova, Societatea a fost obligat să reconstruiască gospo-
dăriile individuale ale unor persoane din satul Seciuri, ale căror imobile au fost afectate de alunecările de teren 
ca urmare a lucrărilor miniere. 

Referitor la utilizarea fondurilor societății s-a constatat că din cauza lipsei de monitorizare a modului de 
comportament și a rezultatelor în funcționare a instalațiilor (în valoare de 2.765 mii lei) achiziționate în perioada 
2009-2010, prin contractele de cercetare implementate în Carierele Lupoaia și Roșia, care au avut drept scop 
funcționarea în viteză variabilă a covoarelor de cauciuc a benzilor transportoare în funcție de gradul de încărcare, 
acestea nu s-au dovedit a fi eficiente și utile, nefuncționând în scopul pentru care au fost achiziționate, astfel că 
entitatea a încheiat în anul 2011 alte contracte în valoare de 18.831 mii lei, prin care s-au achiziționat echipamente 
care, la rândul lor, nu funcționează în condițiile și la parametrii stabiliți la inițierea achizițiilor. 

Din verificarea modului de organizare, implementare și menținere a sistemelor de control intern și 
management s-au constatat deficiențe referitoare la respectarea modului de întocmire a contractelor de mandat 
ale membrilor din Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului Societății Complexului Energetic Oltenia 
SA, în sensul că acestea nu conțin criterii de integritate. 

În anul 2016, Consiliului de Supraveghere a aprobat Codul etic al CEO SA, însă acesta nu conține aspecte 
referitoare la respectarea principiilor și valorilor etice în cadrul entității (integritate, competență profesională, 
conduită profesională, obiectivitate, independență) de către membrii Consiliului de Supraveghere și membrii 
Directoratului. 

Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului s-a constatat faptul ca nu au fost supuse verificării și 
confirmării de către terți soldurile creditoare ale conturilor de datorii („Alte împrumuturi și datorii asimilate”, 
„Creditori pentru garanții primite la reparații” și „Creditori pentru alte garanții”) în sumă de 12.265 mii lei.  

Referitor la valorificarea rezultatelor inventarierii gestiunilor s-a constatat faptul că pentru paguba în sumă 
de 1.268 mii lei, constatată la inventarierea efectuată la Sucursala Electrocentrale Turceni, nu au fost 
identificate persoanele vinovate de producerea pagubei și nici nu s-a constituit parte civilă în procesul penal,
în termenul prevăzut de lege pentru recuperarea acesteia. 

În concluzie, ca urmare a abaterilor constatate, situațiile financiare nu prezintă fidel și clar poziția entității 
la data de 31.12.2017, respectiv modul de administrare a patrimoniului nu a fost în toate cazurile în concordanță 
cu scopul, obiectivele și atribuțiile entității verificate. 

Recomandări  analizarea, la finele fiecărui exercițiu financiar, a garanțiilor de bună execuție aflate în soldurile conturilor 
de datorii care fac obiectul prescripției extinctive, în scopul identificării garanțiilor prescrise și înregistrarea 
acestora la venituri;  

 verificarea și solicitarea confirmărilor conturilor de datorii, care dețin ponderea valorică semnificativă în 
totalul soldurilor acestor conturi;  

 încheierea contractelor de vânzare cumpărare aferente terenurilor achiziționate în baza „Promisiunilor 
bilaterale de vânzare-cumpărare” și „Convențiilor civile” și înscrierea acestora în Cartea funciară;  

 întocmirea proceselor-verbale de punere în funcțiune a obiectivelor de investiții, cu mențiunea datei efective 
când a avut loc această operațiune; 

 calculul și înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu amortizarea începând cu luna următoare punerii în 
funcțiune, aferente perioadei la care se referă;  

 stabilirea criteriilor de etică și integritate și cuprinderea acestora în contractele de mandat încheiate atât cu 
Consiliului de Supraveghere, cât și cu membrii Directoratului;  

 stabilirea întinderii prejudiciului, reprezentând cheltuieli cu penalitățile achitate de entitate ca urmare a sentințelor 
judecătorești rămase definitive, identificarea persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului și luarea 
măsurilor pentru recuperarea acestuia;  

 identificarea cauzelor care au condus la neconstituirea ca parte civilă în procesul penal în termenul prevăzut 
de lege și luarea măsurilor de recuperare a prejudiciului produs în gestiune.  
 

 
 

 
12. SOCIETATEA ELECTROCENTRALE SA CONSTANȚA  

 
Prezentare 
 

Societatea Electrocentrale SA Constanța este persoană juridică română, având forma de societate pe 
acțiuni și a fost înființată la data de 1.10.2014 ca urmare a divizării Electrocentrale București SA. 

Societatea Electrocentrale SA Constanța are ca obiect de activitate producerea de energie electrică în coge-
nerare, producerea și transportul energiei termice sub formă de apă fierbinte. Societatea deține centrala CET 
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Palas și rețelele de transport agent termic primar, este principala sursă de alimentare cu energie termică a consu-
matorilor casnici (cca 73.000 de apartamente), a instituțiilor publice și agenților economici racordați la sistemul de 
termoficare al municipiului Constanța. Capitalul social al Societății Electrocentrale Constanța este deținut integral 
de Statul Român, prin Ministerul Energiei, care exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.  

Constatări Cu privire la inventarierea patrimoniului s-a constatat faptul că entitatea nu a efectuat inventarierea anuală
a elementelor de natura obiectelor de inventar, pe locuri de folosință.  

Imobilizările corporale aflate în patrimoniu (terenurile, construcțiile, instalațiile tehnice și mașinile) au fost 
reevaluate la 31.12.2013, dată de la care nu s-a mai efectuat nici o altă reevaluare a patrimoniului, fapt ce a 
condus la neprezentarea acestora în situațiile financiare la valoarea justă. 

Referitor la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare s-a constatat că evidența orelor 
suplimentare efectuate este organizată în mod empiric sub forma unor tabele nominale completate manual și 
a unor cereri de recuperare ore suplimentare prin timp liber, care nu sunt înregistrate, fiind constatate diferențe 
între numărul de ore din acestea și cele din pontajele lunare care stau la baza întocmirii statelor de plată. 

Totodată, s-a constatat că înregistrarea consumurilor de combustibil în evidența contabilă s-a efectuat la 
alimentarea cu combustibil a autoturismelor și a celorlalte utilaje care constituie parcul auto din dotare și nu pe 
baza unor centralizatoare privind kilometrii parcurși, așa cum rezultă din FAZ-urile întocmite în conformitate cu 
prevederile legale in vigoare și având în vedere stocul în rezervor. În fapt, calculul consumului de combustibil 
a fost efectuat la nivel de evidență operativă, fără a fi reflectat și în evidența contabilă. 

Recomandări  efectuarea inventarierii pe locuri de folosință a bunurilor de natura obiectelor de inventar;  
 efectuarea reevaluării activelor fixe, astfel încât acestea să fie prezentate în situațiile financiare la valoarea 

justă;  
 înregistrarea corectă a consumurilor de combustibil pentru parcul auto din dotare, astfel încât să reflecte 

situația reală din foile de parcurs și din FAZ-uri, precum și revizuirea procedurii operaționale privind 
derularea și urmărirea activității de transport auto. 

 

 

 

 

 

13. SOCIETATEA ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI SA MANGALIA  
 
Prezentare 
 

Societatea Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia s-a înființat în baza HG nr. 1224/1990 privind înființarea 
de societăți comerciale pe acțiuni în industrie. Activitatea Societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia constă 
în administrarea participației de 49% la o societate mixtă româno-coreeană, precum și în administrarea 
terenurilor și a activelor fixe rămase în patrimoniul societății pentru activități conexe: confecție repere metalice 
(lăcătușerie navală și tubulatură); sablare – vopsitorie repere de lăcătușerie; debitare table; aprovizionare cu 
materiale consumabile. Capitalul social al societății este deținut de Statul Român, prin Ministerul Economiei 
(93,8%) și alți acționari persoane fizice și juridice (6,2%). 

Constatări La constituirea societății mixte din data de 22.01.1997, Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia a transferat 
societății mixte majoritatea activelor fixe, precum și dreptul de folosință, pe durata societății, asupra unui teren 
în suprafață de 80,86 ha, pentru care societatea încasează o chirie în valoare de 48.000 USD/an. 

Din activitatea de administrare a participației la societatea mixtă nu a încasat dividende. 
Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului s-a constatat organizarea și desfășurarea operațiunilor de 

inventariere fără respectarea prevederilor legale, respectiv: în decizia de inventariere nu s-a menționat modul 
de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunile supuse inventarierii; listele de 
inventariere a imobilizărilor corporale aflate în curs de execuție nu cuprind pentru fiecare obiect în parte, pe 
baza constatării la fața locului: denumirea obiectului și valoarea determinată potrivit stadiului de execuție, pe 
baza valorii din documentația existentă (devize), precum și în funcție de volumul lucrărilor realizate la data 
inventarierii; pe ultima filă a Listei de inventariere, gestionarul nu a menționat dacă toate bunurile și valorile 
bănești din gestiune au fost inventariate și consemnate în listele de inventariere în prezența sa; listele de 
inventariere nu sunt semnate în toate cazurile de gestionarul bunurilor inventariate și nici nu au fost confirmate 
de Compartimentul de contabilitate; nu au fost întocmite situații analitice distincte pentru inventarierea 
elementelor de natura activelor care nu au substanță materială, a datoriilor și capitalurilor proprii. În timpul 
misiunii s-a emis Decizia de inventariere pentru anul 2018 în conformitate cu prevederile legale. 

Cu privire la evaluarea elementelor deținute cu ocazia inventarierii s-a constatat că în Situațiile financiare 
încheiate la finele anului 2017 nu este reflectată valoarea reevaluată a clădirii în care își desfășoară activitatea 
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entitatea. Această diferență este determinată de neînregistrarea în contabilitate a diferenței de valoare stabilită 
prin Raportul de evaluare întocmit la finele anului 2016. 

Cu privire la constituirea de garanții materiale și bănești pentru persoanele care îndeplinesc atribuții de 
gestionar s-a constatat faptul că pentru gestiunea de materiale nu a fost constituită garanție gestionară, 
conform prevederilor legale în vigoare. În timpul misiunii au fost luate măsuri de remediere, fiind întocmit 
contractul de garanție, urmând a fi deschis un cont de garanții la o sucursală bancară. 

Referitor la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare s-a constatat neînregistrarea în 
contabilitate a obligației de plată în sumă de 306 mii lei. La finele anului 2017, Societatea înregistra creanțe 
neîncasate aferente mărfurilor vândute și prestațiilor efectuate în valoare totală de 14.425 mii lei, din care,
pentru creanțe în sumă de 1.659 mii lei, exista acțiune în instanță. De asemenea, s-a constatat că entitatea 
avea creanțe de încasat în valoare de 330 mii lei, față de care există o acțiune în instanță pentru pretenții în 
sumă de 259 mii lei, cu 70 mii lei mai puțin decât creanța înregistrată. În timpul misiunii de verificare s-a 
înregistrat obligația de plată în sumă de 306 mii lei și, totodată, s-a solicitat în instanță majorarea cuantumului 
creanței inițiale de 259 mii lei, cu suma de 70 mii lei. 

 În concluzie, în urma misiunii de audit de conformitate s-a constatat faptul că modul de administrare a 
patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și execuția bugetelor de 
venituri și cheltuieli nu sunt în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și 
atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și/sau nu se respectă, sub toate 
aspectele semnificative, principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității; gradul de 
răspândire în activitatea entității/entităților verificate a cazurilor de neconformitate a obiectivelor specifice cu 
criteriile de audit este redus. 

 
 
 

14. OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI 
 

Prezentare 
 
 

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) este instituție publică cu personalitate juridică care 
funcționează potrivit prevederilor HG nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru 
Invenții și Mărci, cu modificările și completările ulterioare. OSIM este organ de specialitate al administrației 
publice centrale, în subordinea Ministerului Economiei, autoritate unică pe teritoriul României în acordarea 
protecției proprietății industriale, în conformitate cu legislația națională în domeniu și cu prevederile convențiilor 
și tratatelor internaționale la care România este parte. Misiunea OSIM este de a susține inovarea și 
competitivitatea în România prin acordarea unei protecții eficiente a drepturilor de proprietate industrială, 
furnizarea unor servicii de specialitate de calitate, promovarea proprietății industriale în infrastructura 
economică națională, precum și asigurarea cooperării României în relațiile internaționale în domeniu. 

Conform Anexei nr. 3 la HG nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Oficiul 
de Stat pentru Invenții și Mărci este ordonator terțiar de credite, fiind finanțat integral din venituri proprii. 

Misiunea de audit de conformitate la OSIM a vizat anii 2015, 2016, 2017 și a identificat o serie de deficiențe, 
prezentate în continuare. 

Constatări În anul 2017, OSIM a realizat venituri în sumă de 56.047 mii lei, reprezentând 113% din prevederile 
definitive în sumă de 49.500 mii lei. 

Referitor la execuția bugetară aferentă anului 2017 s-a constatat: 
- comparativ cu prevederile bugetare definitive de 40.394 mii lei, plățile au fost în sumă de 31.823 mii lei, 

ceea ce reprezintă o execuție bugetară de 79%;  
- plățile efectuate în structură s-au încadrat în prevederile bugetului aprobat; 
- ponderea semnificativă în totalul cheltuielilor o dețin cheltuielile de personal (55%), urmate de transferurile 

în străinătate (31%), în timp ce cheltuielile de capital reprezintă doar 1%. 
Transferurile curente în străinătate reprezintă virări către Oficiul European de Brevete efectuate în baza 

Legii nr. 611/2002 privind aderarea României la Convenția privind eliberarea brevetelor europene (fiecare stat 
contractant varsă Organizației 50% din fiecare taxă percepută pentru menținerea în vigoare a brevetului 
european în acest stat). 

În perioada analizată s-a înregistrat o majorare a veniturilor realizate, respectiv cu 11% în anul 2016, față de anul 
2015 și cu 1% în anul 2017, față de anul 2016, datorată creșterii numărului de solicitări specifice domeniului de 
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activitate, respectiv proprietății industriale, precum și proiectelor internaționale în care OSIM este parte.  
Referitor la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare s-a constatat, fără efectuarea 

unei cercetări administrative, înregistrarea nejustificată pe cheltuieli a sumei totale de 249 mii lei, reprezentând 
despăgubiri civile câștigate în instanță de două persoane ca urmare a concedierii nelegale (a două persoane) 
potrivit hotărârilor instanțelor de judecată, rămase definitive, aceasta suma trebuia evidențiată, mai întâi, în
contul „Decontări din operații în curs de clarificare”. În timpul misiunii de control, entitatea a înregistrat corect 
în evidența contabilă suma de 249 mii lei. 

În concluzie, situațiile financiare verificate au fost întocmite din toate punctele de vedere semnificative în 
conformitate cu cadrul general de raportare financiară, însă nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a 
performanței financiare a entității, iar utilizarea fondurilor publice s-a efectuat în toate cazurile cu respectarea 
principiilor legalității, regularității, eficienței, eficacității și economicității

Recomandări  Efectuarea unei cercetări administrative în vederea stabilirii eventualelor persoane răspunzătoare pentru 
plata despăgubirilor, cheltuielilor de judecată și de executare silită, înregistrarea respectivelor debite și 
urmărirea recuperării, după caz, a acestora, potrivit legii. 

 
 
 
 
 

 
15. REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE ȘI EXPLOATARE A FILMELOR „ROMÂNIAFILM” 

 

Prezentare Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor „Româniafilm” (RADEF) este entitate publică 
– regie autonomă, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, activitatea fiind reglementată de HG 
nr. 530/1991, funcționând sub autoritatea Ministerului Culturii și Identității Naționale, potrivit prevederilor HG 
nr. 90/2010, actualizată, privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale.  

„Româniafilm” este organizată și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la regii auto-
nome (Legea nr. 15/1990) și cu Regulamentul propriu de organizare și funcționare aprobat prin HG nr. 
530/1991. 

Constatări În anul 2018, la RADEF s-a efectuat misiunea de audit de conformitate privind situația, evoluția și modul 
de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării 
cheltuielilor. 

Ca urmare a verificărilor efectuate, una dintre deficiențele identificate a fost legată de elaborarea și 
fundamentarea proiectului de buget propriu, și anume, în perioada 2015-2017, RADEF a funcționat fără bugete 
anuale de venituri și cheltuieli aprobate prin hotărâri de guvern, fiind doar aprobate prin hotărâri ale Consiliului 
de Administrație. 

S-a constatat faptul că situațiile financiare anuale întocmite de RADEF pentru anii financiari 2016 și 2017 
nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității în contextul în care acțiunea de 
inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii s-a finalizat ulterior datei 
depunerii situațiilor financiare anuale de către Regie, în fiecare dintre cei doi ani. Totodată, rezultatele 
inventarierii nu s-au înregistrat în contabilitate, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, și în 
conformitate cu reglementările contabile aplicabile. 

O altă deficiență identificată se referă la faptul că RADEF nu a efectuat reevaluarea tuturor activelor de 
natura construcțiilor, fapt ce a dus la denaturarea situațiilor financiare. Astfel, la 31.12.2017, cele 120 de săli 
și grădini de spectacol cinematografic, precum și alte construcții cu utilitate administrativă, în valoare de 30.966 
mii lei, evidențiate în contabilitatea entității, sunt înregistrate fie la valoarea istorică, fie la valoarea reevaluată, 
denaturând soldul final al grupei de active fixe corporale. 

Pentru anii 2015, respectiv 2017, entitatea nu și-a îndeplinit obligația de a-și supune situațiile financiare 
auditului statutar conform prevederilor legale, depunând situațiile financiare fără rapoartele de audit aferente. 

S-a constatat că la întocmirea și depunerea situațiilor financiare pentru anii 2015, 2016 și 2017, entitatea 
nu a analizat și nu a acordat atenția cuvenită asupra provizioanelor pentru litigii și nu a dispus măsuri pentru 
preluarea la venituri a sumelor care nu mai erau datorate sau pe cheltuieli a celor plătite, deși provizioanele 
trebuie revizuite la data fiecărui bilanț anual și ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. La 
data de 31.12.2017, Regia avea înregistrat în soldul contului „Provizioane pentru deprecierea creanțelor” suma 
de 3.152 mii lei.



217 

Managementul RADEF nu a urmărit încasarea veniturilor proprii în sumă de 3.927 mii lei, reprezentând 
chirii/cote din profitul net și penalități de întârziere, aferente contractelor de închiriere/asociere în participațiune,
nerecuperate de RADEF de la partenerii contractuali, aflate în termenul legal de prescripție. 

Referitor la evaluarea sistemelor de management și control intern și a modului de implementare a acestora, 
s-a constatat că Sistemul de control intern managerial nu este implementat, organizat și exercitat la nivelul 
RADEF în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De asemenea, activitatea de audit public intern nu a 
funcționat în conformitate cu prevederile legale. Din verificarea efectuată s-a constatat că în perioada auditată 
Compartimentul de audit intern a avut prevăzut în organigramele Regiei un post de auditor intern, iar acesta a 
fost ocupat în perioada 19.05.2016-19.01.2018. În organigrama aprobată în ședința Consiliului de Administrație 
din 19.12.2017 și valabilă din 1.02.2018 nu se mai regăsea Compartimentul de audit intern.  

În ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare s-a constatat că inventarierea tuturor 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu a fost efectuată conform prevederilor legale, 
constatându-se deficiențe, precum:  
 nu au fost întocmite liste de inventariere distincte pe locuri de depozitare, pe gestiuni și pe categorii de bunuri;
 bunurile aflate asupra angajaților la data inventarierii nu au fost trecute în liste de inventariere distincte, cu 

specificarea persoanelor care răspund de păstrarea lor; 
 nu s-a efectuat inventarierea în totalitate, a activelor, capitalurilor proprii și datoriilor; nu a fost prezentată o 

listă de inventariere pentru terenurile aflate în administrarea Regiei, iar clădirile nu au fost inventariate prin 
identificarea lor pe baza titlului de proprietate și a dosarului tehnic al acestora; 

 nu au fost inventariate creanțele și obligațiile entității față de terți, prin confirmarea soldurilor pe baza 
extraselor de cont și prin concilierea cu datele înscrise în conturile de creanțe și datorii; 

 nu au fost inventariate disponibilitățile bănești aflate în conturi la bănci sau la unitățile Trezoreriei Statului, 
prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea din ziua de 31 decembrie sau din ultima 
zi lucrătoare cu cele din contabilitatea entității etc. 
În concluzie, inventarierea s-a efectuat formal, iar entitatea nu s-a asigurat că datele înscrise în situațiile

financiare anuale prezintă situația reală a patrimoniului entității și că oferă o imagine fidelă a poziției financiare 
și a performanței entității pentru exercițiile financiare 2016 și 2017. 

Din verificările efectuate s-a constatat că entitatea are raportate în situațiile financiare, debite aflate în afara 
termenului de prescripție pentru încasare, în sumă de 5.286 mii lei, din care 2.061 mii lei în soldul contului 
„Clienți” și 3.225 mii lei în soldul contului „Clienți incerți”. 

RADEF nu a virat către bugetul de stat și bugetele fondurilor speciale, contribuțiile angajatorului și ale 
asiguraților, în sumă de 5.797 mii lei, constituite pentru drepturile salariale plătite în perioada 1.01.2015-
31.12.2017 (perioada verificată). Regia se afla la data misiunii în procedură de insolvență și, ca urmare, 
această sumă a fost cuprinsă în Tabelul creditorului ca și obligație față de ANAF.  

De menționat este și faptul că, în condițiile în care activitatea principală a Regiei este „proiecția de filme 
cinematografice”, nu au fost luate măsuri de rentabilizare a rețelei cinematografice a RADEF prin realizarea de 
venituri din „proiecția de filme cinematografice”. Astfel, din analiza rezultatelor economico-financiare realizate 
din activitatea de exploatare a filmului în cele 12 săli de cinematograf în funcțiune în anul 2017, la 11 săli de 
cinematograf s-au constatat pierderi în sumă totală de 1.175 mii lei. Totodată, din analiza structurii cheltuielilor 
s-a constatat faptul că ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile pentru drepturi salariale acordate 
personalului care își desfășoară activitatea în sălile de cinematograf, fapt ce denotă că s-au acordat salarii fără 
a se avea în vedere veniturile realizate. 

 

Recomandări Recomandări formulate pentru înlăturarea abaterilor se referă la:  
 fundamentarea și elaborarea în termen a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar următor, 

transmiterea acestuia spre aprobare Ministerului Culturii și Identității Naționale și întreprinderea demersurilor 
necesare, astfel încât acesta, la propunerea Ministerului, să fie aprobat prin hotărâre de guvern; 

 dispunerea de măsuri în vederea valorificării rezultatelor inventarierii conform prevederilor legale și 
reflectarea lor în situațiile financiare, precum și efectuarea unei analize pentru identificarea deficiențelor 
care au determinat întârzierea finalizării procesului de inventariere și luarea măsurilor necesare pentru 
înlăturarea acestora; 

 dispunerea măsurilor necesare pentru efectuarea reevaluării tuturor construcțiilor – active, care fac parte 
din aceeași grupă; 
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 îndeplinirea obligației privind supunerea situațiilor financiare anuale ale Regiei auditului statutar, în 
conformitate cu prevederile legale; 

 efectuarea unei analize asupra provizioanelor înregistrate în contul „Provizioane pentru deprecierea 
creanțelor”; 

 extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor de închiriere și asociere în participațiune derulate și 
recuperarea debitelor cu încadrarea în termenul legal de prescripție, precum și analiza cauzelor care au 
determinat acumularea debitelor și, după caz, stabilirea persoanelor responsabile; 

 dispunerea măsurilor necesare pentru elaborarea și dezvoltarea Sistemului de control intern managerial, 
inclusiv a procedurilor formalizate pe activități; organizarea și exercitarea activității de audit public intern în 
conformitate cu prevederile legale; 

 realizarea unei analize extinse a tuturor debitorilor evidențiați în situațiile financiare întocmite la 31.12.2017, 
din punct de vedere al termenului legal de prescripție, a cauzelor care au determinat nerecuperarea 
acestora în termen, recuperarea prejudiciului de la persoanele care se fac răspunzătoare; virarea sumelor 
datorate către bugetul de stat și către celelalte bugete și fonduri speciale; 

 eliminarea pierderilor financiare înregistrate, prin maximizarea gradului de realizare a veniturilor, precum și 
corelarea drepturilor salariale, cu gradul de realizare a veniturilor obținute. 

 
 
 
 
 
 

 
16. TEATRUL NAȚIONAL ION LUCA CARAGIALE BUCUREȘTI 

 

Prezentare Teatrul Național „I.L. Caragiale” este organizat și funcționează ca instituție publică de spectacole, de 
importanță națională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale potrivit 
prevederilor art. 1 alin. (1) din HG nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea 
Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București.  

Teatrul este instituție de repertoriu, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de 
stat, prin minister, precum și din alte surse prevăzute de lege. 

În anul 2018, la această entitate s-a desfășurat o misiune de audit de conformitate cu privire la situația, 
evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și la legalitatea realizării 
veniturilor și a efectuării cheltuielilor.

Constatări Cu privire la elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare s-a constatat faptul că instituția publică nu a reportat, în bugetele de venituri și cheltuieli 
aferente exercițiilor financiare ale anilor 2016 și 2017, disponibilul rămas în contul de trezorerie, rezultat din 
anii anteriori, așa cum prevede art. 1 din OG nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a 
instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la 
bugetele locale, aprobată prin Legea nr. 101/2013. Astfel, în anul 2016, abia în luna septembrie s-a introdus și 
aprobat în „Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2016” suma de 1.053 mii lei, reprezentând o parte 
din excedentul de 1.091 mii lei aferent anului 2015, iar în anul 2017, în luna octombrie s-a introdus și aprobat 
suma de 1.090 mii lei din excedentul de 1.091 mii lei aferent anului 2016.  

În concluzie, din cauza faptului că Teatrul Național „I.L. Caragiale” nu a reportat în bugetul de venituri și 
cheltuieli aferent exercițiilor financiare ale anilor 2016 și 2017 disponibilul rămas în contul de trezorerie rezultat 
din anii anteriori, a determinat, pe de o parte, un blocaj prin neutilizarea veniturilor pentru finanțarea activității 
proprii a teatrului și, pe de altă parte, o majorare a subvenției acordate de la bugetul de stat, fapt ce contravine 
prevederilor legale menționate. De altfel, nici în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018 nu a fost 
înscrisă suma de 1.037,2 mii lei, reprezentând excedentul aferent exercițiului financiar al anului 2017. 

Cu privire la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, la Teatrul Național „I.L.
Caragiale” s-a constatat întocmirea situațiilor financiare fără respectarea principiului contabilității pe bază de 
angajamente și a independenței exercițiului, prin neînregistrarea și nerecunoașterea la momentul efectuării lor, 
a unor cheltuieli în sumă estimativă de 58 mii lei, respectiv nerecunoașterea adecvată a unor venituri în sumă 
estimativă de 197 mii lei. 

În ceea ce privește modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor proprii s-a constatat că 
entitatea nu a stabilit, calculat, facturat și urmărit, în vederea încasării, penalitățile de întârziere datorate de 
clienți pentru nerespectarea termenelor scadente de plată stipulate în contractele de închiriere a spațiilor din 
teatru (săli de spectacol, foaiere ș.a.), derulate în perioada 2016-2017. În timpul misiunii, reprezentanții entității 
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au procedat la stabilirea clienților care au avut întârzieri la plată, au calculat și facturat penalități de întârziere 
în sumă totală de 20 mii lei, din care: pentru anul 2016, suma de 14 mii lei și pentru anul 2017, suma de 6 mii 
lei. De asemenea, nu au fost calculate penalități de întârziere pentru firma prin intermediul căreia se face 
vânzarea de bilete online, pentru sumele datorate din aceste vânzări, conform clauzelor contractuale. 

Neîncasarea la termen a veniturilor proprii a avut ca efect, pe de o parte, lipsa de lichiditate pentru finanțarea 
activității proprii a Teatrului Național, iar, pe de altă parte, o majorare a subvenției de la bugetul de stat pentru 
acoperirea deficitului de finanțare a activității proprii. 

Referitor la calitatea gestiunii economico-financiare s-a constatat că acțiunea de inventariere anuală a 
patrimoniului efectuată în anul 2016, prezintă deficiențe organizatorice și de conformitate a unor documente, 
iar inventarierea patrimoniului entității la finele anului 2017 nu s-a finalizat până la data încheierii misiunii de 
audit. Nici operațiunea de reevaluare a activelor fixe corporale potrivit prevederilor art. 2^1 din OG nr. 81/2003
privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, nu s-a efectuat, astfel încât situațiile financiare anuale, întocmite la TNB pentru 
exercițiile financiare ale anului 2016 și 2017, nu oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare 
(active nete/ patrimoniu net/ capital propriu), precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial 
pentru respectivul exercițiu financiar. 

Din verificările efectuate asupra modului de contabilizare a operațiunilor înregistrate prin contul de casă al 
instituției, precum și din analiza situațiilor analitice privind vânzările de bilete la evenimentele organizate, s-au 
constatat următoarele abateri: numerarul încasat din vânzarea de bilete nu s-a înregistrat zilnic în Registrul de 
casă și nu s-a depus în termen la Trezorerie; nu s-a efectuat o conciliere între evidența financiar-contabilă a 
vânzărilor de bilete (atât prin casa de bilete, cât și online) și evidența tehnico-operativă ținută la nivelul 
Serviciului organizare spectacole și coordonare săli (pe serii de bilete etc.).

 

Recomandări 
 

Recomandările formulate în scopul corectării problemelor identificate și prevenirii apariției acestora pe viitor 
s-au referit la:  
 includerea sumelor rezultate din excedentul exercițiului financiar al anului anterior în bugetul de venituri și 

cheltuieli în scopul finanțării activității proprii. Totodată, se vor dispune măsuri prin care să se asigure 
evidențierea și contabilizarea utilizării veniturilor proprii încasate de către instituție pentru finanțarea 
activității proprii, potrivit legii, astfel încât eventualul excedent să reflecte realitatea; 

 respectarea principiului contabilității pe bază de angajamente în ceea ce privește înregistrarea și 
prezentarea în cadrul evidenței contabile a veniturilor și cheltuielilor specifice activității entității; 

 încasarea, în termenul legal de prescripție, a penalităților de întârziere calculate la contractele de închiriere 
pentru care a fost depășit termenul de plată scadent și se va urmări respectarea termenelor de plată 
scadente stipulate prin contractele încheiate;  

 dispunerea măsurilor legale în ceea ce privește desfășurarea operațiunilor de inventariere, în scopul 
asigurării realității și integrității patrimoniului TNB; reevaluarea activelor fixe corporale potrivit prevederilor 
legale; 

 evidențierea în Registrul de casă și virarea sumelor încasate zilnic, în termenul legal de depunere a 
numerarului, de către casa de bilete către casieria centrală.

   
 

 
17. INSTITUTUL DE ECONOMIE NAȚIONALĂ 

 

Prezentare Institutul de Economie Națională (IEN) este un așezământ instituțional public de cercetare economică 
din România, înființat în baza Decretului nr. 10/1990, prin reorganizarea Institutului Central de Cercetări 
Economice. Începând cu anul 1990, după reorganizarea cercetării economice românești, a fost reintegrat în 
rețeaua Academiei Române, ca unitate autonomă de cercetare economică fundamentală și avansată, aflată în 
subordinea Institutului Național de Cercetări Economice (INCE). 

Institutul de Economie Națională, persoană juridică română, de interes public, dispune de autonomie 
funcțională și financiară, în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea instituțiilor publice 
de cercetare, din cadrul Academiei Române, precum și cu reglementările proprii, adoptate în limitele autorității 
și autonomiei sale, conferite de lege. 

Activitatea Institutului este finanțată din subvenții primite de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului Național 
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de Cercetări Economice, putând realiza în completare și venituri proprii. Veniturile realizate prin donații, contracte 
pentru lucrări suplimentare celor din programele de cercetare, precum și din alte activități extrabugetare, sunt 
administrate autonom, conform aprobării Consiliului științific, cu respectarea dispozițiilor legale. 

În anul 2018, la Institutul de Economie Națională s-a efectuat misiunea de audit de conformitate privind 
situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea 
realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor. 

Constatări Pe parcursul misiunii, entitatea a luat unele măsuri pentru corectarea unor deficiențe identificate, fiind legate 
de exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare (transferarea contravalorii unor obiecte de 
inventar, înregistrate în mod eronat ca mijloace fixe; înlăturarea unor nereguli constatate legate de nerespec-
tarea principiului contabilității pe baza de angajamente, prin efectuarea regularizărilor de cheltuieli pe seama 
rezultatului reportat). 

În cazul altor deficiențe problemele identificate nu au fost remediate în totalitate, acestea fiind prezentate 
în continuare. 

Cu privire la calitatea gestiunii economico-financiare s-a constatat neexercitarea controlului financiar 
preventiv propriu conform prevederilor legale, în sensul că în actul de numire al persoanei împuternicite să 
exercite viza de control financiar preventiv propriu nu sunt precizate limitele de competențe și termenul de 
pronunțare al acordului/refuzului de viză. Totodată, s-a constatat faptul că viza de CFPP nu a fost acordată pe 
toate proiectele de operațiuni din care au rezultat obligații pe seama fondurilor publice, iar unele nu au fost 
datate la momentul acordării vizei. 

În timpul misiunii a fost emisă decizia directorului de numire a persoanei responsabile cu acordarea vizei 
de CFPP, prin care au fost stabilite atât limitele de competențe, cât și termenul de pronunțare a acordului/
refuzului de viză. Totodată, au fost aprobate Normele metodologice specifice pentru organizarea și exercitarea 
controlului financiar preventiv propriu în Institutul de Economie Națională. 

Cu privire la evaluarea sistemelor de management și control intern s-a constatat ca la nivelul institutului nu 
au fost implementate în totalitate prevederile Codului controlului intern managerial al entităților publice. Astfel, 
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al institutului a fost întocmit numai la nivelul 
anului 2011, nefiind întocmit și în anii ulteriori, au fost întocmite 35 de proceduri operaționale și de lucru 
(majoritatea în anul 2011), fără a fi realizată în prealabil o listă cu toate activitățile procedurabile specifice 
activității Institutului, aceste proceduri nefiind actualizate periodic. 

Acțiunea de inventariere anuală a patrimoniului Institutului efectuată pentru exercițiile financiare ale anilor
2015, 2016 și 2017 a prezentat deficiențe organizatorice și de conformitate a unor documente, precum: listele 
de inventariere nu au fost semnate de persoanele deținătoare; persoana identificată ca fiind gestionar nu are 
atribuții referitoare la primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri, specifice gestionarului și nici nu i s-a încheiat 
contract de garanție; nu exista o evidență clară a valorilor materiale (volume de cărți, periodice, CD, donații, 
teze de doctorat) aflate în Biblioteca Institutului de Economie Națională, în contabilitatea Institutului, fiind 
înregistrată doar o valoare totală pentru „Cărți și publicații”; nu au fost valorificate rezultatele inventarierii 
gestiunii Bibliotecă, efectuată pentru exercițiul financiar 2016, când au fost constatate lipsuri în această 
gestiune, dar și un număr mare de volume deteriorate sau fără număr de inventar alocat; Registrul inventar nu 
a fost completat cu valoarea stocurilor faptice rezultate în urma inventarierii gestiunii Bibliotecă ș.a. 

O altă deficiență a fost aceea că la Institutul de Economie Națională din București nu au fost înregistrate, 
evaluate și reevaluate bunurile primite cu titlu gratuit, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea entității.
 

Recomandări Recomandările formulate pentru înlăturarea abaterilor se referă la dispunerea de măsuri în vederea:  
 implementării în totalitate și consolidării Sistemului de control intern managerial, actualizării procedurilor și 

implementării tuturor standardelor în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018, dar și pentru 
exercitarea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, a controlului financiar preventiv propriu; 

 desfășurarea operațiunilor de inventariere, în scopul asigurării realității și integrității patrimoniului institutului, 
iar pentru bunurile care ar putea reprezenta bunuri aparținând patrimoniului cultural național mobil se vor 
lua măsuri în vederea evaluării acestor bunuri de către o comisie de specialitate, cu scopul clasării acestora 
și păstrării în condiții corespunzătoare; 

 constituirii unei comisii care să analizeze și să evalueze bunurile primite cu titlu gratuit cu scopul de a asigura 
evidența contabilă a acestei categorii de bunuri și de a stabili valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora.
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18. INSTITUTUL DE PROGNOZĂ ECONOMICĂ 
 

Prezentare Institutul de Prognoză Economică este în subordinea Institutului Național de Cercetări Economice, din 
cadrul Academiei Române, fiind persoană juridică română, de interes public, care dispune de autonomie 
funcțională și financiară, funcționează în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea 
instituțiilor publice de cercetare din cadrul Academiei Române, precum și a reglementărilor proprii adoptate în 
limitele autorității și autonomiei sale, conferite prin lege. 

În anul 2018 s-a efectuat misiunea de audit de conformitate privind situația, evoluția și modul de administrare 
a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor.

 

Constatări 
 

În ceea ce privește exactitatea și realitatea situațiilor financiare s-a constatat faptul că evidența contabilă 
nu a fost condusă și organizată în conformitate cu Normele metodologice aprobate prin OMFP nr. 1917/2005, 
cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care din verificările efectuate a rezultat că pentru 
înregistrarea deconturilor privind deplasările în străinătate, în condițiile în care nu au fost acordate avansuri 
pentru aceste deplasări, entitatea a folosit contul contabil „Avansuri de trezorerie”, denaturând rulajul acestuia.

Viza de control financiar preventiv propriu nu a fost exercitată corespunzător. Astfel, prin actul de numire 
nu au fost stabilite limitele de competență și termenul de pronunțare. Totodată, din verificările efectuate s-a 
constatat că nu au fost vizate toate proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu, iar 
unele nu au fost datate la momentul acordării vizei. 

Referitor la evaluarea sistemelor de management și control intern s-a constatat că nu au fost implementate 
în totalitate prevederile Codului controlului intern managerial al entităților publice. Astfel, la nivelul Institutului 
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial nu cuprinde în mod distinct acțiuni de 
perfecționare profesională pentru personalul de conducere și execuție, nu au fost formalizate proceduri pentru 
toate activitățile procedurabile specifice institutului, nici pentru raportarea încălcărilor Codului etic, stabilirea 
accesului la informații. De asemenea, nu a fost formalizată o procedură operațională pentru sistemul de 
informare și comunicare. 

O altă deficiență identificată a fost legată de inventarierea și evaluarea tuturor elementelor patrimoniale la 
termenul prevăzut de lege și înregistrarea în evidența contabilaă a rezultatelor acesteia. Astfel, acțiunea de 
inventariere anuală a patrimoniului, efectuată pentru exercițiile financiare ale anilor 2016 și 2017, prezintă unele 
deficiențe organizatorice. În urma verificării efectuate s-a constatat faptul că, deși persoanele din cadrul Biroului 
financiar, contabilitate, administrativ și personal au atribuții referitoare la primirea, păstrarea și eliberarea de 
bunuri, specifice gestionarului conform responsabilităților prezentate în fișa postului, entitatea nu a întocmit 
contract de garanție, nu a luat nicio declarație de inventar gestionarului atât înainte de începerea inventarierii, 
cât și după încheierea acesteia. 

Recomandări Recomandări formulate pentru înlăturarea abaterilor se referă la: dispunerea unor măsuri în vederea înre-
gistrării pe viitor în evidența contabilă a deconturilor de cheltuieli pentru deplasări, în conformitate cu preve-
derile cadrului legal și cu funcțiunea conturilor, și în corespondență cu codurile bugetare din clasificația indica-
torilor privind finanțele publice – cheltuieli, clasificația economică; implementarea în totalitate și consolidarea 
sistemului de control intern managerial, actualizarea procedurilor și implementarea tuturor standardelor în 
conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018, dar și pentru exercitarea în conformitate cu dispozițiile legale 
în vigoare a controlului financiar preventiv propriu; desfășurarea operațiunilor de inventariere, în scopul 
asigurării realității și integrității patrimoniului institutului și dispunerea de măsuri în vederea constituirii și reținerii 
garanției pentru gestionarii numiți, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 
 
 
 

 

19. INSTITUTUL DE ȘTIINȚE POLITICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE „ION I.C. BRĂTIANU” 
 

 
Prezentare Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu” (ISPRI) este persoană juridică 

română de interes public, aflată în subordinea Academiei Române, care dispune de autonomie funcțională și 
financiară, funcționează în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea instituțiilor publice 
de cercetare din cadrul Academiei Române, precum și cu reglementările proprii adoptate în limitele autorității 
și autonomiei sale, conferite prin lege. 

Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu” (ISPRI) a fost înființat prin HG nr. 1366/2001 
privind reorganizarea și schimbarea denumirilor unor unități de cercetare din subordinea Academiei Române, 
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continuând activitatea fostului Institut de Teorie Socială, înființat în baza HG nr. 55/1990 (aflat inițial în subordinea 
provizorie a Ministerului Învățământului). Prin HG nr. 209/1990, institutul trece sub egida Academiei Române. 

În anul 2018, la această entitate s-a efectuat misiunea de audit de conformitate privind situația, evoluția și 
modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a 
efectuării cheltuielilor.  

 

Constatări 
 

Pe parcursul misiunii, entitatea a luat unele măsuri pentru corectarea unora dintre deficiențele identificate, aceste 
fiind legate de: exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare (întocmirea balanței conturilor 
extrabilanțiere pentru evidențierea creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare și angajamentelor legale; 
transferul din categoria mijloacelor fixe în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar a unor mijloace fixe 
cu valoarea sub 2.500 lei, care au fost amortizate integral; efectuarea recepției și evaluării unor bunuri primite drept 
sponsorizare, precum și înregistrarea acestora în evidența contabilă), evaluarea sistemelor de management și 
control intern (actualizarea ROF-ului cu principalele atribuții ale departamentelor/compartimentelor din structura 
organizatorică a entității, urmând să fie supus spre aprobare Academiei Române). 

Au fost identificate și alte deficiențe neremediate în totalitate, acestea fiind prezentate în continuare. 
Una dintre deficiențe se referă la existența unor neconcordanțe între veniturile prezentate în bugetul aprobat 

și veniturile realizate, raportate în contul de execuție la sfârșitul exercițiului financiar, în condițiile în care, în 
perioada 2015-2017, bugetele de venituri și cheltuieli au fost aprobate de ordonatorul principal de credite –
președintele Academiei Române, separat pentru sursa de finanțare „Buget de stat” și separat pentru sursa 
„Venituri proprii”. 

La nivelul ISPRI nu a fost respectată obligația de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent cel mult 
la nivelul realizărilor din anul precedent, în situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate 
în ultimii doi ani a fost mai mic de 97% pentru fiecare an. Astfel, potrivit datelor prezentate, fundamentarea 
veniturilor proprii pentru anii 2015-2018 nu s-a realizat la nivelul veniturilor încasate în anul precedent, ci la o 
valoare supraestimată. În plus, Institutul nu a efectuat operațiunea de regularizare a excedentului rezultat din 
execuția bugetului de venituri și cheltuieli cu bugetul de stat, prin Academia Română, acest excedent 
regăsindu-se an de an în conturile de disponibil pe care entitatea le are la Trezorerie. 

Nu au fost înregistrate în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară elemente patrimoniale repre-
zentând clădiri și terenul aferent, care fac parte din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului 
și nu a fost actualizat Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. La data de 31.12.2017 
existau înregistrate în contabilitatea Institutului construcții care aparțin domeniului public, având valoarea 
reevaluată de 3.730 de mii lei, stabilită la ultima reevaluare efectuată în anul 2010.  

Bunurile menționate, aflate în administrarea ISPRI, sunt înscrise în Anexa nr. 17 la HG nr. 1705/2006
actualizată, pentru aprobarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu valoarea 
de 1 leu/fiecare imobil, în condițiile în care Institutul nu este deținătorul de drept al cotei indivize de teren aferent 
construcțiilor deținute, fapt care împiedică înscrierea în cartea funciară și, implicit, reconcilierea valorii din 
Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

Cu privire la evaluarea sistemelor de management și control intern s-a constatat că persoana care exercită 
controlul financiar preventiv propriu este implicată, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operațiunilor supuse 
controlului financiar preventiv propriu, precum și în activitatea de achiziții publice. 

O altă constatare este aceea că numirea în funcția de director al ISPRI s-a făcut contrar prevederilor legale 
aplicabile, respectiv fără încheierea unui contract de management, specific Academiei Române, prin care să 
fie stipulate obiectivele, indicatorii de performanță, drepturile și obligațiile acestuia pe perioada mandatului. 

Referitor la modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor proprii s-a constatat că Institutul 
nu a calculat, nu a înregistrat și nu a declarat profitul obținut din activitățile economice desfășurate. Pentru 
activitatea economică desfășurată, Institutul nu a luat măsuri pentru a se declara la organele teritoriale ale 
ANAF, pentru a calcula rezultatul fiscal aferent veniturilor realizate în urma vânzării produselor editoriale și 
pentru a întocmi și transmite „Declarația privind impozitul pe profit” (cod 101).  

În ceea ce privește inventarierea patrimoniului la finele exercițiului financiar 2017 s-a constatat că nu au 
fost efectuate punctaje reciproce pentru creanțele/datoriile înregistrate în evidența contabilă, nu au fost 
inventariate toate bunurile aflate asupra angajaților și nu au fost întocmite liste distincte. 

Institutul nu a asigurat și acoperirea unor cheltuieli legate de realizarea proiectelor de cercetare (cheltuieli 
materiale, indirecte ș.a.) din veniturile proprii încasate din derularea contractelor de cercetare încheiate în 
perioada 2015-2017, iar pentru unele contracte nu s-a încheiat un proces-verbal de recepție la momentul pre-
dării rezultatului cercetării către beneficiar. Mai mult, unele contracte nu au viza consilierului juridic, nu există 
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o procedură privind criteriile și modul de selecție și de angajare/contractare a personalului de specialitate 
implicat în derularea proiectelor, nu s-au estimat costurile aferente derulării proiectelor. 

 

Recomandări Recomandările formulate pentru înlăturarea abaterilor se referă la: 
 raportarea indicatorilor în contul de execuție în concordanță cu indicatorii aprobați în bugetul de venituri și 

cheltuieli; 
 fundamentarea veniturilor proprii să se facă cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, în cazul în 

care gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii doi ani consecutivi a fost mai mic de 97% pe fiecare 
an și regularizarea excedentului bugetar, având în vedere modul de finanțare a entității din venituri proprii 
și subvenții primite de la bugetul de stat, dar și pentru efectuarea eventualelor regularizări, în cazul în care 
se realizează excedent; 

 finalizarea demersurilor cu privire la actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului; 

 dispunerea de măsuri pentru exercitarea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare a controlului 
financiar preventiv propriu; 

 depunerea tuturor diligențele pe lângă ordonatorul principal de credite în vederea încheierii unui contract 
de management specific, în conformitate cu prevederile legale aplicabile; 

 completarea Registrului de evidență fiscală în scopul determinării rezultatului financiar și declarării 
veniturilor și cheltuielilor rezultate din activitatea economică, la organele teritoriale ale ANAF; 

 dispunerea măsurilor legale în ceea ce privește desfășurarea operațiunilor de inventariere, în scopul 
asigurării realității și integrității patrimoniului entității; formalizarea unor proceduri cu privire la încheierea 
contractelor de cercetare. 

 
 

 
 

20. INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCUREȘTI 
 

Prezentare Institutul de Biologie București din cadrul Academiei Române s-a constituit în mai multe etape, începând 
cu anul 1949, când au fost înființate colectivele de Faună a României, Floră a României, Fiziologie vegetală și 
Ecologie animală. În anul 1950 au fost înființate colectivele de Ecologie vegetală și Genetică animală, iar în 
anul 1954, colectivele de Limnologie, Oceanologie și Fiziologie animală.  

În anul 1957, toate aceste laboratoare au fost reunite și a luat ființă primul Centru de Cercetări Biologice din 
România.  

La începutul anului 1973 s-a înființat Institutul Central de Biologie, ca structură națională de organizare a 
cercetării biologice, având ca institut pivot, Institutul de Științe Biologice din București. 

Potrivit HG nr. 1220/1990 privind reorganizarea unor unități de cercetare științifică (intrat în vigoare la 25 
mai 1992), în anul 1990, Institutul Central de Biologie s-a desființat și a luat ființă Institutul de Biologie București, 
care revine în structura Academiei Române. 

Activitatea principală a Institutului de Biologie București o reprezintă cercetarea fundamentală în domeniile 
Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii, Microbiologie, Citobiologie, precum și în proiecte cu potențial 
aplicativ în ariile de biotehnologie, nanotehnolgie, studii de impact, conservarea naturii etc. 

În anul 2018, la Institutul de Biologie București s-a desfășurat misiunea de audit de conformitate privind 
situația, evoluția și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea 
realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor. 

 

Constatări Pe parcursul misiunii, entitatea a luat unele măsuri pentru corectarea unor deficiențe identificate, acestea 
fiind legate de exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare (stornarea cheltuielii înregistrate 
eronat pe materiale consumabile și concomitent pe cheltuielile instituției; a unor obiecte de inventar achizițio-
nate în cadrul proiectelor de cercetare, concomitent cu înregistrarea în patrimoniu a materialelor de natura
obiectelor de inventar; transferarea din categoria mijloacelor fixe în categoria materialelor de natura obiectelor 
de inventar a unor bunuri în valoare totală de 49 de mii lei, care au îndeplinit condițiile trecerii de la categoria 
activelor fixe la categoria bunurilor de natura obiectelor de inventar). 

În cazul altor deficiențe problemele identificate nu au fost remediate în totalitate, acestea fiind prezentate 
în continuare. 
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În legătură cu exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare s-a constatat nerespectarea 
obligației de a fundamenta veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, în 
situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare 
an. Astfel, la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2015-2018 s-a constatat că fundamentarea 
veniturilor proprii nu s-a realizat la nivelul veniturilor încasate în anul precedent, ci la o valoare supraestimată, în 
condițiile în care gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii doi ani a fost sub 97%. Valoarea abaterii este de 
5.692 mii lei, constituită din sume reprezentând venituri proprii fundamentate în plus pentru anii 2016-2018. 

Întocmirea situațiilor financiare s-a făcut fără respectarea principiului contabilității pe bază de angajamente, 
constatându-se că înregistrarea cheltuielilor nu s-a efectuat la momentul producerii evenimentului, ci la momentul 
plății contravalorii produselor/serviciilor achiziționate. De asemenea, au mai fost constatate următoarele 
deficiențe: în unele cazuri, facturile de la furnizori nu au fost înregistrate în luna emiterii acestora, ci ulterior, 
respectiv la momentul plății acestora; constituirea cheltuielilor salariale și contribuțiilor aferente cu personalul 
angajat pentru realizarea veniturilor proprii din proiectele de cercetare încheiate de entitate au fost înregistrate în 
evidența contabilă odată cu plata acestora și nu la momentul în care munca a fost efectiv prestată, având drept 
consecință constituirea, declararea și plata cu întârziere a contribuțiilor salariale datorate, care generează 
calcularea de dobânzi și penalități de întârziere, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală. 

O altă deficiență identificată a fost denaturarea situațiilor financiare la 30.09.2018 cu suma totală de 119 
mii lei ca urmare a scoaterii din evidența contabilă, în mod nejustificat, a sumei de 112 mii lei și a înregistrării 
pe cheltuieli a sumei de 7 mii lei, reprezentând debite de recuperat de la bugetul Fondului Național Unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate. În perioada 2015-2017, IBB, prin cererile depuse la CASMB, nu a solicitat 
indemnizații pentru concedii medicale care se suportă din bugetul FNUASS în sumă de 34 mii lei. 

În timpul misiunii s-a procedat la stornarea înregistrărilor contabile incorecte.  
Din verificarea efectuată asupra situațiilor financiare și, implicit, asupra evidenței contabile și a docu-

mentelor justificative s-a constatat că în soldul contului „Decontări din operații în curs de clarificare” a fost 
menținută nejustificat (fără a exista o notă de fundamentare aprobată de ordonatorul de credite) suma de 6.113 
mii lei, care trebuia clarificată de către entitate în termen de trei luni. 

Cu privire la evaluarea sistemelor de management și control intern s-a constatat că la nivelul IBB nu a fost 
implementat în totalitate sistemul propriu de control intern managerial, potrivit prevederilor legale. Totodată, nu s-au 
respectat în totalitate prevederile legale privind întocmirea și utilizarea formularelor cu regim special. Controlul 
financiar preventiv nu a fost organizat și desfășurat cu respectarea întru totul a prevederilor legale în vigoare.  

Referitor la calitatea gestiunii economico-financiare s-a constatat că nu a fost efectuată inventarierea patri-
moniului potrivit prevederilor legale, Registrul inventar nu a fost completat cu soldurile elementelor de natura 
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii stabilite potrivit listelor de inventariere, a proceselor-verbale de 
inventariere actualizate cu intrările și ieșirile din perioada cuprinsă între data inventarierii și data închiderii 
exercițiului financiar. În concluzie, inventarierea patrimoniului IBB a fost efectuată mai mult formal, astfel că 
situațiile financiare anuale întocmite la IBB pentru exercițiile financiare 2016 și 2017 nu oferă o imagine fidelă 
a activelor, datoriilor, poziției, precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial pentru respectivul 
exercițiu financiar. 

Institutul a plătit în mod nejustificat suma de 31 de mii lei pentru plata cheltuielilor de funcționare a serverului 
de date SIMSHAB aparținând Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, contrar dispozițiilor contractului de 
custodie încheiat cu acest minister în anul 2016. Institutul nu a emis facturi către Minister și nu au fost decontate 
Institutului, cheltuielile suportate de către acesta cu plata energiei electrice, în perioada martie 2017-
septembrie 2018. Menționăm că, pentru decontarea sumelor, Institutul a transmis lunar Ministerului situația 
cheltuielilor suportate de către acesta, însă fără a efectua și alte demersuri în vederea recuperării lor. În timpul 
misiunii, entitatea a luat măsuri de remediere a abaterii, prin stornarea sumelor din contul „Avansuri de 
trezorerie” și înregistrarea corectă a sumei în contul „Debitori”. 

Acordarea sporului pentru condiții de muncă vătămătoare s-a făcut fără a avea la bază buletine de 
determinare/expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens. Suma totală plătită de Institut cu 
acordarea acestui spor în perioada 1.01.2016-30.09.2018 a fost de 327 mii lei. Deși o anumită categorie din 
personalul institutului lucrează în condiții periculoase/vătămătoare, conducerea IBB nu a întreprins demersurile 
necesare către autoritățile abilitate în vederea conformării dispozițiilor legale, cu scopul emiterii Buletinului de 
determinare/expertizare a condițiilor de muncă periculoase sau vătămătoare, prin care să fie stabilite locurile 
de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare a acestuia. Pe 
parcursul misiunii, s-a solicitat Direcției de Sănătate Publică București efectuarea determinărilor pentru o serie 
de compuși chimici și biologici folosiți în activitatea IBB, în vederea stabilirii sporului pentru condiții de muncă 
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pentru salariații institutului. De asemenea, la nivelul institutului, a fost emis și un memoriu pentru efectuarea 
expertizei necesare acordării sporului pentru condiții de muncă. 

S-au constatat unele deficiențe privind modul de derulare a contractului de asistență juridică încheiat între 
IBB și o societate civilă de avocatură. Din verificările efectuate a rezultat că prin clauzele din contract nu a fost 
stipulată obligativitatea raportării lunare a activităților derulate (facturile nu au anexat un raport de activitate 
detaliat/o notă de justificare privind serviciile desfășurate în luna respectivă), existând riscul neîndeplinirii 
obiectului contractului de asistență juridică sau desfășurarea defectuoasă a asistenței juridice acordate.

Recomandări Recomandări propuse pentru înlăturarea abaterilor: 
 fundamentarea veniturilor proprii cu respectarea prevederilor legale; 
 respectarea principiului contabilității pe bază de angajamente; 
 luarea măsurilor legale pentru: 
 depunerea la CASMB a unor declarații/cereri rectificative, privind debitul în sumă de 34 de mii lei, 

precum și efectuarea de punctaje cu CASMB pentru stabilirea situației reale/faptice privind sumele 
declarate, sumele deduse, plățile efectuate și sumele solicitate de recuperat; 

 recuperarea debitului de 119 mii de lei, reprezentând indemnizații pentru concedii medicale suportate 
din bugetul FNUASS; 

 analiza sumelor reflectate în componența soldului contului „Decontări din operații în curs de clarificare”, 
analiza cauzelor care au condus la menținerea nejustificată a unor sume, stabilirea persoanelor res-
ponsabile și recuperarea debitelor, conform prevederilor legale în vigoare; menținerea în contul 
„Decontări din operații în curs de clarificare” doar a sumelor care îndeplinesc condițiile legale pentru a 
fi evidențiate astfel, în baza documentelor justificative;  

 efectuarea inventarierii imobilizărilor deținute, respectiv clădiri, terenuri, imobilizări în curs de execuție, 
active financiare și alte valori, precum și completarea Registrului inventar pe baza datelor înscrise în 
listele de inventariere întocmite de către Comisia de inventariere pe baza inventarierii faptice a fiecărui 
cont de activ și de pasiv, la data de 31 decembrie a fiecărui an;  

 recuperarea sumelor plătite în favoarea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;  
 efectuarea tuturor demersurilor în vederea emiterii Buletinului de determinare/expertizare a condițiilor 

de muncă periculoase sau vătămătoare, prin care să fie stabilite locurile de muncă, categoriile de 
personal, mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare a acestuia; 

 stabilirea persoanelor care se fac responsabile de nerespectarea prevederilor legale, cu consecințe în 
respingerea definitivă a cauzei la instanța de judecată, stabilirea eventualelor prejudicii aduse bugetului 
Institutului și recuperarea acestuia în termenul legal de prescriere; 

 solicitarea emiterii de către societatea de avocatură a unor rapoarte lunare de activitate detaliate, 
precum și numirea unor persoane din cadrul entității care să comunice și să supervizeze activitatea 
societății de avocați. 

 
 
 

 
 

21. INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE 
 

Prezentare Institutul de Studii Sud-Est Europene (ISSEE) este un institut de cercetare științifică în domeniul 
cercetării comparative multilaterale și interdisciplinare din sud-estul Europei, transferat din subordinea 
Ministerului Învățământului în subordinea Academiei Române în anul 1990, în baza HG nr. 116/1990 privind 
trecerea unor unități de cercetare științifică la Academia Română. 

ISSEE este o unitate de cercetare, cu autonomie financiară și funcțională, conform Statutului Academiei 
Române și Regulamentului pentru aplicarea Statutului Academiei Române.  

În activitatea sa, ISSEE colaborează strâns cu Comitetul Național Român de Studii Sud-Est Europene și cu 
Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene, organism internațional, sub egida UNESCO, destinat 
susținerii și coordonării studiilor sud-est europene pe plan mondial.  

Finanțarea institutului este asigurată de la bugetul de stat, pe baza programelor proprii aprobate de 
Adunarea Generală a Academiei Române, utilizându-se în completare și venituri extrabugetare.
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În anul 2018, la ISSEE s-a desfășurat o misiune de audit de conformitate cu privire la situația, evoluția și 
modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a 
efectuării cheltuielilor. 

Constatări Pe parcursul misiunii, institutul a luat unele măsuri pentru corectarea uneia dintre deficiențele identificate, 
aceasta fiind legată de exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, respectiv, în cazul 
constatării menținerii nejustificate în categoria activelor fixe a unor materiale de natura obiectelor de inventar 
în valoare de 30,6 mii lei, în timpul misiunii, entitatea a transferat contravaloarea bunurilor la categoria 
obiectelor de inventar. 

În cazul altor deficiențe, problemele identificate nu au fost remediate în totalitate, acestea fiind prezentate 
în continuare. 

Referitor la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare s-a constatat că nu a fost 
organizată corespunzător evidența angajamentelor bugetare și legale ale entității, în sensul că nu a fost ținută 
evidența creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare și legale cu ajutorul conturilor „Credite 
bugetare aprobate”, „Angajamente bugetare” și respectiv „Angajamente legale”.  

S-au mai constatat deficiențe în ceea ce privește exercitarea controlului financiar preventiv propriu conform 
prevederilor legale. Astfel, în actul de numire al persoanei împuternicite să exercite viza de control financiar 
preventiv propriu, nu sunt precizate limitele de competențe pentru fiecare persoană nominalizată și termenul 
de pronunțare al acordului/refuzului de viză. De asemenea, s-a constatat faptul că viza de CFPP nu a fost 
acordată pe toate proiectele de operațiuni din care au rezultat obligații pe seama fondurilor publice. Astfel, au 
fost identificate contracte de furnizare și o dispoziție de plată care au fost supuse aprobării ordonatorului de 
credite, fără a fi primit în prealabil viza de control financiar preventiv propriu în condițiile legii.  

Ca urmare a evaluării sistemelor de management și control intern, din analiza informațiilor disponibile s-a 
constatat că la nivelul ISSEE nu au fost dispuse toate măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea 
Sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități. Astfel, nu a fost 
elaborată o procedură operațională care să reglementeze modul de prevenire și raportare a fraudelor și de 
semnalare a neregularităților ce pot apărea în activitatea Institutului; fișele de post ale membrilor Comisiei de 
monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial nu sunt 
actualizate cu atribuțiile aferente acestei activități; toate procedurile operaționale care reglementează 
activitatea financiar-contabilă din cadrul Institutului au fost elaborate în anul 2009, nefiind actualizate până la 
momentul auditării; la finalul anului 2017 nu a fost întocmit Raportul anual asupra sistemului de control intern 
managerial conform prevederilor legale. 

O altă deficiență identificată a fost aceea că au fost stabilite în mod eronat obligațiile fiscale aferente 
veniturilor din salarii. Astfel, în urma verificării modului în care au fost calculate și plătite cheltuielile de personal 
pentru perioada 2017-2018 au fost constatate o serie de nereguli referitoare atât la modul de calcul al 
contribuțiilor salariale, cât și la cel al impozitului pe veniturile realizate din salarii. 

Nu au fost respectate în totalitate prevederile legale referitoare la modul de efectuare a inventarierii anuale 
a patrimoniului, în sensul că nu au fost inventariate toate elementele patrimoniale care prezentau sold la 
31.12.2017, conform Balanței de verificare (singurele elemente inventariate au fost mijloacele fixe și obiectele 
de inventar), Registrul Inventar a fost completat cu toate elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii, fără a avea însă la bază liste de inventariere și situații analitice care să justifice conținutul fiecărui post 
din bilanț, iar Comisia de inventariere nu a făcut nicio propunere de casare sau scoatere din funcțiune a 
bunurilor uzate atât fizic, cât și moral. 

Institutul de Studii Sud-Est Europene nu a efectuat reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
entității, constatându-se existența unor bunuri înregistrate la valori mai mici de 1 leu, printre care se regăsesc 
și opere de artă, respectiv tablouri, tapiserii, vase decorative, care nu au fost evaluate niciodată, atât în vederea 
determinării valorii lor juste din punct de vedere contabil, cât și din punct de vedere al valorii lor artistice.  

De asemenea, s-au constatat și deficiențe legate de modul de întocmire a documentelor contabile de evi-
dență a mijloacelor fixe, respectiv Registrul numerelor de inventar și Fișa mijlocului fix, precum: necompletarea 
registrului cu informații despre caracteristicile tehnice, seria bunurilor, locul de depozitare sau folosință, pentru 
a permite identificarea acestora; evidențierea unor imobilizări corporale în Registrul numerelor de inventar; în 
fișa mijlocului nu sunt evidențiate informații referitoare la data amortizării complete, durata normală de 
funcționare și cota de amortizare lunară. 

Ca urmare a verificării efectuate s-au constatat și deficiențe legate de planificarea achizițiilor publice, 
constând în: încredințarea directă a unor contracte de achiziție publică fără utilizarea catalogului electronic 
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publicat în SEAP, fără întocmirea notei justificative prin care să se precizeze motivele care au stat la baza 
deciziei autorității contractante de a achiziționa off-line serviciile în cauză; faptul că entitatea nu are întocmit, 
înregistrat și datat Programul anual al achizițiilor publice și nici nu există o persoană în cadrul entității care să 
aibă în fișa postului atribuții în domeniul achizițiilor publice și care să fie însărcinată în acest sens prin act 
administrativ al conducătorului instituției.

Recomandări Recomandările formulate în scopul corectării problemelor identificate și prevenirii apariției acestora pe viitor 
s-au referit la:  
 măsuri privind organizarea și conducerea evidenței angajamentelor bugetare și legale printr-un act admi-

nistrativ prin care să fie desemnate persoanele cu atribuții și înlocuitorii acestora; respectarea prevederilor 
legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 
stabilirea prin decizie internă a limitelor de competențe pentru fiecare persoană nominalizată cu acordarea 
vizei de control financiar preventiv, în funcție de natura și complexitatea operațiunilor cuprinse în Cadrul 
specific al operațiunilor supuse vizei și termenul de pronunțare a acordului/refuzului de viză;  

 actualizarea tuturor documentelor emise în cadrul institutului, care reglementează modul de organizare și 
implementare a sistemului de control intern managerial, astfel încât să fie în concordanță cu prevederile 
Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; elabo-
rarea unei proceduri operaționale care să reglementeze modul de prevenire și raportare a fraudelor și de 
semnalare a neregularităților ce pot apărea în activitatea institutului; actualizarea fișelor de post ale 
membrilor comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de 
control managerial cu atribuțiile aferente acestei activități; actualizarea tuturor procedurilor din cadrul 
entității; punerea la dispoziția tuturor angajaților institutului și instruirea acestora cu privire la informațiile 
cuprinse în aceste proceduri;  

 respectarea prevederilor legale în ce privește organizarea, efectuarea și valorificarea rezultatelor inventarierii 
patrimoniului, în sensul inventarierii tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;  

 efectuarea evaluării/reevaluării bunurilor din patrimoniul instituției, cu regularitate, astfel încât valoarea con-
tabilă a acestora să nu difere de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului, potrivit 
reglementărilor contabile aplicabile, precum și refacerea documentelor de evidență a mijloacelor fixe, respectiv 
Registrul numerelor de inventar și fișele mijloacelor fixe, astfel încât să fie respectate prevederile legale;  

 întocmirea unei proceduri formalizate care să reglementeze elaborarea și aprobarea Programului anual al 
achizițiilor publice, astfel încât să se asigure respectarea cadrului legal aplicabil; elaborarea Programului 
anual al achizițiilor publice.  

 
 
 
 
 

22. REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA 
 

Prezentare Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, este organizată și funcționează în baza HG nr. 229/2009 privind reor-
ganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare. 

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva are ca scop gospodărirea durabilă și unitară, în conformitate cu 
prevederile amenajamentelor silvice și ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a 
statului, în vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunătățirea condițiilor de mediu și la asigurarea 
economiei naționale cu lemn, cu alte produse ale pădurii și cu servicii specifice silvice, precum și coordonarea 
și implementarea Programului național de ameliorare genetică a cabalinelor, promovarea pe plan național și 
internațional, a exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prin 
organizarea de competiții sportive, târguri și expoziții. Totodată, prin intermediul celor 22 de administrații de 
parcuri, unități cu personalitate juridică, RNP-Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și naturale, în 
care fondul forestier proprietate publică a statului are o pondere însemnată, asigurând conservarea 
biodiversității din aceste arii protejate. 

În anul 2018 s-a desfășurat la Regia Națională a Pădurilor - Romsilva o misiune de audit de conformitate 
cu tema: „Situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și 
legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor”, care a vizat perioada 1.01.2015-31.12.2017. 
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Constatări și 
recomandări 

În urma verificării obiectivelor auditului de conformitate au rezultat unele aspecte reprezentând erori/abateri 
de la legalitate și regularitate sau, după caz, situații de nerespectare a principiilor de economicitate, eficiență 
și eficacitate în utilizarea fondurilor publice/proprii și în administrarea patrimoniului public și privat al statului. 
Principalele erori, deficiențe și abateri identificate la RNP-Romsilva sunt prezentate în continuare. 

Imobilizările corporale nu au fost prezentate în situațiile financiare la valoarea justă, nerespectându-se 
astfel principiile contabile. Ultima reevaluare a mijloacelor fixe existente în patrimoniul privat al RNP-Romsilva 
a avut loc în anul 2012, reevaluare aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație din 31.01.2013, înre-
gistrată în evidența contabilă la 31.12.2012 și care, totodată, a determinat valoarea fiscală a imobilelor în 
vederea impunerii la nivelul autorităților locale. În timpul misiunii de audit, entitatea a inițiat demersuri pentru 
efectuarea reevaluării imobilizărilor corporale în cursul anului 2018, în vederea prezentării lor în situațiile 
financiare la valoarea justă. 

Din verificările efectuate, Curtea de Conturi a constatat deficiențe cu privire la gestionarea și înregistrarea 
în evidența contabilă a serviciilor prestate de terți pentru realizarea temelor de cercetare incluse în programul 
anual de cercetare științifică, precum și la arhivarea acestora, a căror valoarea este în sumă de 2.265 mii lei, 
din care: 1.145 mii lei reprezintă contravaloarea unor studii aferente temelor de cercetare finalizate, pentru 
care nu s-a început calculul amortizării, sau în curs de realizare, pentru care tranșele ulterioare au fost înre-
gistrate pe cheltuieli, iar suma de 1.120 mii lei reprezintă contravaloarea temelor de cercetare din programele 
anuale de cercetare științifică din perioada 2016-2017, neanalizate din punct de vedere al încadrării acestora 
în categoria cheltuielilor de cercetare ori de dezvoltare. Procedând astfel au fost denaturate cheltuielile și 
conturile de active aferente perioadei 2015-2017, iar impozitul pe profit, vărsămintele la bugetul de stat datorate 
de RNP-Romsilva, precum și sumele repartizate din profitul net pe alte destinații au fost diminuate nejustificat. 
În timpul misiunii de audit, entitatea a procedat la analiza tuturor temelor de cercetare aflate în soldul conturilor 
de imobilizări și la trecerea acestora pe costuri.  

Monografiile contabile aprobate conform Manualului de politici contabile nu au fost respectate în mod unitar, 
la nivelul direcțiilor silvice, în ceea ce privește înregistrarea obiectivelor de investiții finanțate din alocații bugetare, 
credite externe și fondul de ameliorare. Astfel, valoarea investițiilor în curs, în corespondență cu sursele de finan-
țare din alocații bugetare, precum și valoarea investițiilor în curs, în corespondență cu sursele de finanțare din 
fondul extrabugetar și fondul de accesibilizare, sunt dezechilibrate. Potrivit Manualului de politici contabile,
obiectivele de investiții finanțate din alocații bugetare, credit extern și fondul de accesibilizare în curs de realizare, 
nerecepționate, sunt reflectate valoric în imobilizări în curs și, concomitent, în conturile contabile aferente 
fondurilor alocate de la bugetul de stat sau constituite obligatoriu la nivelul Regiei (fond accesibilizare) și utilizate.

Referitor la modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor proprii și ale Bugetului general 
consolidat, Curtea de Conturi a constatat că vărsămintele din profitul net al RNP-Romsilva aferent exercițiului 
financiar 2016 au fost diminuate prin acoperirea unei pierderi contabile aferente transferurilor patrimoniale 
efectuate în relația cu ICAS București, înregistrată fără a avea la bază un document justificativ. Valoarea 
abaterii constatate este de 8.306 mii lei. 

Contextul în care s-a produs această abatere este dat de reorganizarea ICAS București. Astfel, Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” a fost înființat prin reorganizarea Institutului de 
Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București, în temeiul HG nr. 318/2015, iar patrimoniul noului institut național 
s-a constituit prin preluarea pe bază de protocol de predare-preluare a activului, datoriilor și capitalurilor proprii 
ale ICAS București, conform datelor din situațiile financiare la data de 30 iunie 2014. La momentul reorganizării, 
ICAS București avea calitatea de unitate cu personalitate juridică a RNP-Romsilva conform HG nr. 229/2009 și, 
în același timp, de entitate în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), 
aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Având în vedere operațiunea de predare-
preluare, cele două institute aveau obligația efectuării inventarierii tuturor elementelor patrimoniale și stabilirii 
naturii acestora.  

RNP-Romsilva, entitate în structura căreia a funcționat ICAS București până la momentul reorganizării 
acestuia, nu deține acest proces-verbal de predare-preluare între cele două institute, cu atât mai mult cu cât 
era direct implicată în stabilirea naturii și clarificării soldului debitor al transferurilor de natura patrimonială 
derulate între Regie și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București, care au fost evidențiate 
contabil prin intermediul contului „Decontări între unitate și subunitate” în perioada în care această subunitate 
a funcționat în cadrul Regiei, sold în valoare de 8.306 mii lei, rămas neînchis la data reorganizării.  

Entitatea nu a procedat la o clarificare ulterioară a componenței sumei de 8.306 mii lei și nici nu a stabilit 
de comun acord cu noul institut natura acestei sume, menținând-o în soldul contului „Decontări între unitate și 
subunitate” până la data de 31.12.2016. 
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Cu ocazia încheierii situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2016, RNP-Romsilva a înregistrat 
prin notă contabilă această sumă, pe seama pierderii din anii anteriori, respectiv în contul „Rezultatul reportat”
reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită, fără să dețină un document justificativ în acest 
sens. Totodată, a transmis Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” extrasul 
de cont din data de 3.05.2017 în vederea confirmării debitului în sumă de 8.306 mii lei, reprezentând 
„decontări”. Soldul a fost confirmat cu adresa din data de 3.05.2017, însă nici de această dată nu s-a efectuat 
o verificare a componenței sumei și nici nu a fost clarificată natura debitului înainte de a fi trecută pe cheltuiala
aferentă anilor anteriori.   

În timpul misiunii de audit s-au efectuat corecții ale înregistrărilor contabile prin repunerea sumei de 8.306 
mii lei în conturile contabile corespunzătoare, concomitent cu virarea sumei de 7.475 mii lei la bugetul de stat, 
reprezentând vărsăminte din profitul net (90% din suma de 8.306 mii lei). 

Curtea de Conturi a mai constatat că nu au fost efectuate de către entitate toate demersurile pentru 
înregistrarea și urmărirea încasării creanțelor, cu consecințe în: creșterea riscului de neîncasare a acestora, 
cu efect asupra rezultatului exercițiului, prin creșterea cheltuielilor cu pierderi din creanțe; majorarea cheltuie-
lilor pentru deprecierea creanțelor din conturile de debitori diverși pentru debite înregistrate extrabilanțier, și 
diminuarea rezultatului financiar; reducerea capacității de finanțare a activităților specifice Regiei. Valoarea 
estimată a abaterii constatate este în sumă de 30.574 mii lei și este formată din: 

- debite prescrise pentru care nu au fost inițiate acțiuni în instanță, în sumă de 250 mii lei; 

- cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanțelor pentru care nu există debite înregistrate la nivel de 
balanță de verificare, în sumă de 119 mii lei; 

- debite pentru care acțiunile în instanță s-au soluționat favorabil, debite care însă nu au fost încasate până 
la 31.12.2017, în suma de 22.577 mii lei; 

- debite pentru care acțiunile în instanță s-au soluționat nefavorabil, în sumă de 7.627 mii lei. 
În ceea ce privește utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, Curtea de Conturi a constatat că 

entitatea a efectuat unele cheltuieli de proiectare pentru realizarea unor obiective de investiții constând în 
corectarea torenților, reabilitare drumuri forestiere și construcții noi de drumuri forestiere, finanțate din sume 
alocate de la bugetul de stat și din fondul de accesibilizare, pentru care nu s-au demarat lucrările de execuție. 
Valoarea acestora este în sumă de 2.055 mii lei și reprezintă valoarea cheltuielilor efectuate în perioada 2006-
2016 cu studii de fezabilitate, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții sau cu proiecte tehnice pentru 
obiective de investiții cuprinse în lista celor finanțate de la bugetul de stat, pentru care nu fost demarate lucrări 
de execuție și cu risc crescut de nerealizare din lipsa fondurilor de finanțare. 

Entitatea nu a respectat prevederile legale referitoare la inventarierea patrimoniului, astfel că nu au fost 
efectuate toate demersurile în vederea intabulării și obținerii certificatului fiscal pentru clădirile preluate de la 
SN Cai de Rasă SA și localizate în raza comunei Voluntari, aflate în litigiu, întrucât situația juridică a acestora 
nu a fost definitivată. Nu au fost primite confirmări pentru toate obiectele de inventar aflate în custodie în 
gestiunea Ministerului Apelor și Pădurilor, iar din verificarea documentelor privind „Situația stocurilor fără 
mișcare sau cu mișcare lentă la data de 31.12.2017”, în valoare de 1.047 mii lei a reieșit existența unor stocuri 
de material (costume de iarnă pentru teren, cartușe cu glonț, crotalii pentru vânat care au rămas Regiei după 
pierderea administrării fondurilor de vânătoare, achiziționate în perioada 2004-2012), pentru care, până la data 
auditului de conformitate, nu au fost luate măsuri. 

Nu au fost efectuate toate demersurile în vederea elaborării și aprobării planurilor de management al ariilor 
naturale protejate aflate în administrarea entității. Planul de management al ariei naturale protejate este 
documentul care descrie și evaluează situația prezentă a ariei naturale protejate, definește obiectivele,
precizează acțiunile de conservare necesare și reglementează activitățile care se pot desfășura pe teritoriul 
ariilor, în conformitate cu obiectivele de management. Astfel, ca urmare a verificărilor efectuate asupra modului 
de aplicare a prevederilor legale și conform Stadiului planurilor de management la data de 26.02.2018, din cele 
22 de arii naturale protejate (respectiv 12 parcuri naționale și 10 parcuri naturale organizate ca regii autonome 
în structura RNP-Romsilva), în suprafață totală aproximativă de 981.959 ha, aflate în administrarea RNP-
Romsilva, un număr de 8 arii naturale protejate în suprafață de 303.851 ha, nu aveau aprobate planurile de 
management. În vederea garantării conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural, obiectiv de interes 
public major și componentă fundamentală a Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă, Curtea de Conturi 
recomandă efectuarea tuturor demersurilor pentru aprobarea planurilor de management aferente ariilor 
naturale protejate aflate în administrarea RNP-Romsilva.
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Nu au fost respectate nici prevederile legale referitoare la regulile silvice de exploatare a masei lemnoase, 
valoarea penalităților calculate ca urmare a nerespectării regulilor silvice de exploatare a mesei lemnoase fiind 
de 242 mii lei, pentru care, în timpul auditului de conformitate, s-au inițiat demersuri pentru încasare.  

S-au continuat demersurile în vederea intabulării dreptului de proprietate a statului român asupra bunurilor 
aflate în domeniul public al statului și în administrarea RNP-Romsilva. Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din 
Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, fondul forestier național este constituit 
din totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producție 
sau administrație silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinație forestieră, inclusiv cele 
neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de 
suprafață, conform operațiunilor de intrări-ieșiri efectuate în condițiile legii.  

Potrivit prevederilor art. 1, 5 și 58 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu 
modificările și completările ulterioare, cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evi-
dență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării.  

În cazul imobilelor proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează 
la cererea conducătorului instituției publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar, în lipsa 
acestora, în baza extraselor de pe Inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate. 

Din analiza referitoare la modul de respectare a prevederilor legale și potrivit Situației suprafețelor de terenuri cu 
destinație forestieră intabulate în numele statului român la data de 31.12.2017 au rezultat următoarele aspecte: 
- fondul forestier proprietate publică a statului, aflat în administrarea RNP-Romsilva, ocupa, conform 

raportărilor transmise de direcțiile silvice, o suprafață de 3.138.781 ha; 
- suprafața terenurilor cu destinație forestieră pentru care dreptul de proprietate publică a statului a fost 

intabulat în sistemul integrat de cadastru și carte funciară era de 13.921,1 ha; 
- suprafața terenurilor cu destinație forestieră pentru care dreptul de proprietate publică a statului era în curs 

de intabulare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară era de 76.180,57 ha. 
 Astfel, a rezultat faptul că suprafața terenurilor cu destinație forestieră, pentru care nu erau efectuate 

demersuri pentru intabularea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a dreptului de proprietate publică 
a statului, era de 3.048.678,33 ha. 

Referitor la intabularea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a dreptului de proprietate publică 
a statului asupra terenurilor din fondul funciar s-a constatat faptul că RNP-Romsilva, prin Direcția de Creștere, 
Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor (DCEAC), administrează 9.018,4 ha. Potrivit Situației intabulării 
subunităților DCEAC – RNP-Romsilva, la data de 31.12.2017, din suprafața totală administrată s-a constatat 
faptul că suprafața imobilelor, altele decât cele necesare silviculturii, deținute de DCEAC – RNP-Romsilva 
pentru care nu erau efectuate demersuri pentru intabularea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a 
dreptului de proprietate publică a statului, era de 4.111,79 ha. 

Nu au fost efectuate toate demersurile pentru actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, în condițiile în care s-au constatat diferențe între valoarea înregistrată în contabilitatea entității 
și valoarea evidențiată în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. De asemenea, s-au 
constatat situații în care bunuri aparținând domeniului public al statului, în valoare totală de 479.882 mii lei, nu 
prezintă număr de inventar atribuit de MFP și nu sunt înregistrate în Inventarul centralizat al bunurilor 
proprietate publică, din acestea făcând parte terenuri forestiere, drumuri forestiere, terenuri agricole, cabaline 
clasate în Herghelia Națională și altele. 

De asemenea, nu au fost efectuate toate demersurile referitoare la creșterea veniturilor realizate din 
recoltarea și valorificarea produselor nelemnoase, reprezentând fructe de pădure, ciuperci comestibile și plante 
medicinale. Curtea de Conturi recomandă directorilor direcțiilor silvice efectuarea tuturor demersurilor pentru:
- eficientizarea activității de recoltare și valorificare a produselor nelemnoase (fructe de pădure, ciuperci 

comestibile, plante medicinale) prin efectuarea unor studii de piață, elaborarea și aplicarea unui program 
de măsuri pentru dezvoltarea acestei activități; 

- efectuarea unei analize de piață referitoare la oportunitatea repornirii liniei de prelucrare a fructelor de pădure și 
luarea unei hotărâri economice pentru recuperarea valorii investiției reprezentând „Fabrica de nectaruri de fructe 
de pădure Silvafruct Piatra Neamț”, trecută în conservare pentru perioada 1.01.2017-31.12.2019. 
Cu privire la evaluarea Sistemului de management și control intern al entității, respectiv la organizarea și 

exercitarea controlului financiar de gestiune, ca urmare a verificărilor efectuate s-au constatat, în principal, 
următoarele aspecte: 
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- nu au fost întreprinse demersurile elaborării și aplicării unei proceduri interne pentru vânzarea produselor 
agricole realizată de Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, astfel încât să fie definit 
un flux al documentației de ofertare, precum și definirea modalității de desfășurare a procesului de evaluare, 
analiză și solicitare a ofertelor obținute pentru vânzarea produselor agricole din producția proprie; 

- s-a constatat un rulaj semnificativ al contului contabil „Casa în lei” în sumă de aproximativ 100 mil. euro, 
fapt pentru care s-a concluzionat necesitatea verificării cu celeritate a acestor aspecte în cadrul acțiunilor 
de control financiar de gestiune. 

 Totodată, un alt aspect referitor la diminuarea riscului apariției unor deficiențe este certificarea managemen-
tului forestier, respectiv procesul de verificare a modului de gospodărire a pădurilor, comparativ cu un set de 
principii și criterii agreat la nivel internațional, denumit standard de certificare. 

Având în vedere importanța deosebită a gestionării durabile și unitare a fondului forestier proprietate publică 
a statului, sunt necesare îmbunătățirea cadrului legal aplicabil domeniului forestier și respectarea prevederilor 
legale specifice acestuia pentru asigurarea integrității, dezvoltării și utilizării durabile a fondului forestier național.

Curtea de Conturi recomandă implementarea tuturor dispozițiilor privind controlul intern managerial în 
conformitate cu prevederile Codului controlului intern aplicabil entității, cuprinzând standardele de manage-
ment/control intern la nivelul RNP-Romsilva, potrivit legii, pentru a se asigura:  
- monitorizarea și evaluarea sistematică a riscurilor în baza procedurii privind managementul riscurilor 

instituită în acest scop la nivelul entității; 
- identificarea funcțiilor sensibile din cadrul entității, întocmirea Registrului riscurilor și implementarea de 

controale specifice de prevenire și detectare a fraudelor; 
- elaborarea procedurilor operaționale aferente tuturor activităților procedurale specifice entității, a pro-

cedurilor operaționale de lucru pe fluxuri, procese sau activități, inclusiv proceduri aferente activităților la 
care au fost identificate abateri și disfuncționalități cu ocazia misiunii de audit de conformitatel;  

- elaborarea și implementarea unui Sistem de control intern asupra funcționării entității în ansamblul său, 
inclusiv a unui Sistem de monitorizare a modului de implementare a acestuia. 

 

Carențe, 
inadvertențe 
sau 
imperfecțiuni 
ale cadrului 
legislativ 

Au fost identificate și unele carențe, inadvertențe sau imperfecțiuni ale cadrului legislativ, care se referă la:
- Fondul de conservare și regenerare a pădurilor (FCRP) – necesitatea elaborării/modificării și aprobării 

actelor normative în vederea stabilirii unor criterii de departajare a ofertelor asemănătoare, astfel încât să 
se atingă obiectivul de creștere a suprafețelor fondului forestier național, prin cumpărare de terenuri; 

- modul de calcul și plată a contribuției la Fondul pentru mediu – necesitatea efectuării de către conducerea RNP-
Romsilva, împreună cu conducerile Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerul Mediului a demersurilor pentru 
elaborarea, promovarea și aprobarea unui proiect de act normativ pentru clarificarea modului de calcul a 
contribuției la Fondul pentru mediu a administratorilor, respectiv a proprietarilor de păduri care realizează venituri 
din vânzarea masei lemnoase, în condițiile în care actele normative existente conduc la interpretări diferite a 
modului de calcul a contribuției de 2% din valoarea de vânzare a masei lemnoase, situație în care rezultă o 
contribuție mai mică la Fondul pentru mediu, dar posibilitatea acordării unor vărsăminte mai mari către bugetul 
statului, sau de 2% la valoarea de vânzare a masei lemnoase, situație în care rezultă o contribuție mai mare la 
Fondul pentru mediu, respectiv posibilitatea acordării unor vărsăminte mai mici către bugetul statului; 

- actualizarea anuală, în funcție de rata inflației din anul precedent, atât a normelor de cheltuieli pentru întreți-
nerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională, cât și a prețurilor cabalinelor promovate în categoria 
Herghelia Națională – necesitatea elaborării și aprobării, prin ordin al ministrului apelor și pădurilor, a actua-
lizării anuale a acestor norme și prețuri, în condițiile în care alocația de hrană este plătită la nivelul anului 2006, 
anul emiterii Ordinului nr. 564/2006, fără ca valoarea acesteia să fie actualizată cu rata inflației.

 

Concluzie 
 

În concluzie, exceptând aspectele referitoare la erorile și abaterile de la legalitate și regularitate sau, după 
caz, situațiile de nerespectare a principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în administrarea patrimo-
niului public al statului rezultate în urma verificării, entitatea a înregistrat în ultimii trei ani un trend ascendent 
în ceea ce privește profitul activității desfășurate. Totuși, lipsa unei continuități legislative referitoare la 
asigurarea resurselor financiare necesare dezvoltării activității Regiei poate afecta pe termen mediu și lung 
capacitatea de autofinanțare și îndeplinire a obiectivelor și atribuțiilor Regiei. 

De asemenea, instabilitatea cadrului legislativ, în special a celui referitor la regulamentul de vânzare a 
masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP-
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Romsilva, poate perturba mediul economic al entității cu afectarea pe termen lung a conservării și utilizării 
durabile a fondului forestier. 

 
 
 

 
23. ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

 
Prezentare Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată 

integral din venituri proprii, în coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, care răspunde 
de gestionarea Fondului pentru mediu în temeiul prevederilor OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și 
programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului 
și schimbărilor climatice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Fondul pentru mediu se constituie și 
se gestionează în conformitate cu prevederile legale. 

În anul 2018, la această entitate s-a desfășurat o misiune de audit de conformitate cu privire la situația, 
evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării 
veniturilor și a efectuării cheltuielilor. 

 

Constatări În urma misiunii Curții de Conturi s-a concluzionat că modul de administrare a patrimoniului public și privat 
al statului, precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli nu sunt în concordanță, sub toate aspectele 
semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată enti-
tatea și/sau nu se respectă, sub toate aspectele semnificative, principiile legalității, regularității, economicității, 
eficienței și eficacității, iar gradul de răspândire în activitatea entității verificate a cazurilor de neconformitate a 
obiectivelor specifice cu criteriile de audit este ridicat. 

Cu privire la modul de estimare a veniturilor proprii, de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli s-a
constatat că entitatea nu și-a definit programele/proiectele pe care le derulează în vederea evaluării eficienței 
cheltuielilor publice prin prisma eforturilor și a efectelor acestora, ca programe bugetare în accepțiunea Legii 
finanțelor publice nr. 500/2002 și a OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru mediu. 

Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu, aprobat în Anexa nr. 1a la HG nr. 56/2018 pentru 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului 
pentru mediu, a fost elaborat fără respectarea principiului specializării bugetare, întrucât nu au fost prevăzute 
credite bugetare pentru restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule și timbrului de mediu pentru autovehicule în anul 2018, deși în nota de funda-
mentare a acestui act normativ se menționează faptul că în anul 2018 se vor restitui aceste taxe, inclusiv din 
disponibilitățile reportate din anii precedenți. 

În contextul unui deficit de 146.538 mii lei, aprobat prin HG nr. 56/2018, date fiind soldul disponibilităților 
existente în conturile AFM la data de 1.01.2018 și necesitatea de restituire a unor sume reprezentând cele 
două taxe și timbrul de mediu, există riscul perturbării semnificative a activității AFM în cazul în care nu vor fi 
întreprinse de urgență demersuri pentru adoptarea unor măsuri de contracarare a acestei situații. 

În plus, deși prevederile OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autotu-
risme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 
și timbrul de mediu pentru autovehicule conduc atât la diminuarea veniturilor bugetare, cât și la creșteri ale 
cheltuielilor generate de operațiunile de restituire, acestea nu au fost însoțite de propuneri de măsuri de compensare 
a impactului financiar respectiv, a căror aprobare să fie realizată concomitent cu actul menționat anterior. 

În bugetul AFM au fost cuprinse categorii de venituri care aparțin în exclusivitate bugetului Fondului pentru 
mediu. Instituția, deși a fost definită încă de la înființare ca fiind finanțată integral din venituri proprii, nu are 
reglementate prin hotărâre a Guvernului categoriile de venituri care să conducă la o asemenea încadrare, fapt 
pentru care a reportat un disponibil propriu din anii precedenți în sumă de 183.829 mii lei. 

În legătură cu exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare s-a constatat faptul că nu s-au 
înregistrat în contabilitate obligațiile aferente contribuabililor radiați, pentru care s-au inițiat/finalizat demersuri 
pentru atragerea răspunderii patrimoniale a administratorilor în sumă totală de 44.934 mii lei. În timpul misiunii 
s-a comunicat Direcției economice situația debitelor stabilite în sarcina administratorilor, urmând să se 
procedeze la efectuarea corecțiilor contabile. 
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Entitatea nu a procedat la evidențierea separată a accesoriilor stabilite prin actele administrative fiscale aferente 
creanțelor nestinse în termenele legale, deși prin art. 9 alin. (1) lit. o) din OUG nr. 196/2005, cu modificările și 
completările ulterioare, au fost prevăzute ca sursa de constituire „dobânzi și penalități de orice fel datorate de către 
debitorii Fondului pentru mediu”. Astfel, cuantumul tuturor sumelor datorate și încasate ca dobânzi și penalități de 
întârziere trebuiau prezentate în evidența contabilă separat ca sursă a Fondului pentru mediu, nu cumulat cu debitul 
principal, fapt ce a condus la majorarea artificială a celorlalte surse de constituire a Fondului. 

Nu au fost reflectate corect în contabilitate operațiunile de plată a dobânzilor și cheltuielilor judiciare și de 
executare aferente restituirii sumelor încasate necuvenit la bugetul Fondului pentru mediu, în cuantum total de 
7.185 mii lei. Astfel, ca urmare a hotărârilor instanțelor de judecată prin care s-au anulat total sau parțial acte 
administrative fiscale, în cazul dobânzilor și cheltuielilor de judecată s-a procedat la diminuarea contului de venituri 
„Alte impozite și taxe fiscale”, deși aceste operațiuni reprezentau o cheltuială pentru bugetul Fondului de mediu, 
realizându-se, în fapt, o compensare a unui venit cu o cheltuială și fără recunoașterea obligației față de terți. 

În situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017 nu au fost prezentate, în integralitatea lor, creanțele 
și creditorii bugetului Fondului pentru mediu, din cauza nepreluării în Balanța de verificare sintetică a tuturor 
datelor prezentate în Balanța de verificare analitică a contribuabililor. 

Din verificările efectuate privind corectitudinea transpunerii, prin aplicația informatică integrată, a datelor 
din evidența fiscală în evidența contabilă analitică a contribuabililor Fondului pentru mediu s-a constatat faptul 
că nu au fost transpuse în înregistrări contabile toate declarațiile depuse de către contribuabili, au fost generate 
articole contabile al căror conținut nu a putut fi identificat cu ocazia verificărilor efectuate, precum și faptul că 
nu toate documentele contabile prezintă listări clare, inteligibile, complete și nu conțin elementele de identifi-
care în antet sau pe fiecare pagină. 

Au fost înregistrate eronat, la finele fiecărui an bugetar, în contul „Angajamente legale” și raportate în contul 
de execuție ca angajamente legale și, implicit, ca „Angajamente legale de plătit”, cheltuieli salariale în bani și 
contribuții aferente acestora, pentru care creditele bugetare au fost aprobate în bugetul anului următor.  

În timpul misiunii, întrucât se definitivau situațiile financiare ale anului bugetar 2017, a fost discutat aspectul 
de neconformitate, astfel că acestea au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la 
întocmirea și depunerea situațiilor financiare. 

Suma de 153.287 mii lei, reprezentând creanțe constituite în perioada 2012-2016 și neîncasate, aferente 
certificatelor verzi ce fac obiectul unor litigii aflate în diferite stadii procesuale, nu a fost evidențiată în 
contabilitatea instituției în contul specific de clienți incerți sau în litigiu, nefiind evaluate creanțele la data 
bilanțului și nefiind constituite ajustări pentru deprecierea acestora. 

Începând cu luna noiembrie 2017, atât creanțele de natură fiscală, aferente contribuțiilor la Fondul pentru 
mediu, cât și creanțe rezultate din contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu beneficiarii Fondului 
pentru mediu, au fost transferate în contul „Creanțe ale bugetului de stat”, fără a se ține cont de natura diferită 
a celor două tipuri de creanțe. 

Cu privire la evaluarea activității de audit intern, în perioada 2015-2017, la nivelul Compartimentul de audit 
intern, deși a existat un plan multianual de audit public intern, în baza căruia s-au aprobat planurile anuale de 
audit, misiunile programate nu au fost realizate în totalitate ca urmare a numărului mic de auditori, a 
modificărilor intervenite în derularea misiunilor și a dispunerii efectuării unor misiuni ad-hoc, astfel neasigu-
rându-se auditarea tuturor activităților derulate de entitatea publică, cel puțin o dată la trei ani. În acest context, 
în ultimii trei ani, nu s-a efectuat nicio misiune de audit intern privind modul de implementare a proiectelor și 
programelor finanțate din Fondul pentru mediu, iar ultima evaluare a Sistemului de control intern s-a realizat în 
anul 2011. În timpul misiunii, conducerea AFM a aprobat Planul multianual pentru perioada 2018-2020 și Planul 
de audit public intern aferent anului 2018. 

Din analiza efectuată asupra surselor de constituire a Fondului pentru mediu a rezultat faptul că sursa de 
finanțare „cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu” prezintă încasări 
modice, deși veniturile din această sursă sunt încasate de autoritățile publice pentru protecția mediului pentru 
emiterea actelor de reglementare, conform art. 22 din Legea nr. 195/2005, cu modificările și completările 
ulterioare, iar cuantumul acestora ar fi trebuit aprobat prin hotărâre a Guvernului. Din verificările efectuate 
asupra încasărilor realizate din această sursă s-a constatat faptul că în categoria plătitorilor se regăsesc 
autorități publice locale, precum și diverse persoane fizice și juridice, deși niciuna dintre aceste categorii de 
plătitori nu reprezintă autoritate publică pentru protecția mediului în ale cărei competențe să intre emiterea 
actelor de reglementare prezentate anterior. 

O altă deficiență a fost aceea că în evidența fiscală, în cazul contribuabililor ce datorează contravaloarea 
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certificatelor verzi neachiziționate, au fost înregistrate date și informații care au condus fie la stabilirea unor 
obligații nereale, întrucât aceste obligații figurau deja în evidența contabilă înregistrate în baza facturilor emise 
de Administrația Fondului pentru Mediu, fie la înregistrarea unor plăti prezentate în extrasele de cont ca fiind 
aferente stingerii obligațiilor generate de facturile emise. În cazul acestor plăți, în baza unei adrese din luna 
mai 2016, s-a realizat stingerea debitelor atât în evidența contabilă, cât și în evidența fiscală. Această situație 
a condus la prezentarea unor situații nereale de suprasolvire. 

De asemenea, transpunerea informațiilor din evidența fiscală, condusă cu ajutorul aplicației informatice prin inter-
mediul modulului „Venituri”, în evidența contabilă analitică a contribuabililor, condusă cu ajutorul aplicației informatice 
prin intermediul modulului „Economic”, nu se realizează în concordanță cu datele din documentele primare. 

Ca urmare a verificării efectuate privind modul de calcul a penalității prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. s) din OUG 
nr. 196/2005, cu modificările și completările ulterioare, s-a constatat faptul că deciziile de impunere nr. 1-5 din 
anul 2017 au fost eronat evidențiate în fișele contribuabililor, rezultând astfel o diferență de 786 mii lei 
neînregistrată în evidența fiscală și, implicit, nici în situațiile financiare aferente anului 2017. În timpul misiunii s-a 
realizat corectarea sumelor înregistrate în fișele contribuabililor în concordanță cu deciziile de impunere emise. 

Activitățile desfășurate de către structurile de specialitate ale Administrației Fondului pentru Mediu privind 
urmărirea recuperării creanțelor nu s-au realizat conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 119/1999, cu modificările 
și completările ulterioare, potrivit căruia „persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public 
au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, 
eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public”. Astfel, în cazul 
Regiei Autonome Activități Nucleare, creanța fiscală actualizată, pentru care entitatea nu a efectuat în 
termenele legale demersurile necesare recuperării acestor creanțe, este de cel puțin 736.192 mii lei, această 
sumă necuprinzând creșterea anuală a indicelui european al prețurilor de consum. 

De asemenea, emiterea deciziilor de impunere în anii 2015 și 2016, aferente aplicării penalității de 100 euro, s-
a realizat cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. s) din OUG nr. 196/2005, în sensul utilizării altor cursuri valutare 
decât „cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv” și a 
neaplicării indicelui european al prețurilor de consum în vederea ajustării valorii conform prevederilor legale. 

Din verificarea efectuată asupra modului de organizare, efectuare și valorificare a rezultatelor inventarierii 
tuturor elementelor patrimoniale existente la finele anului 2017 s-au constatat o serie de deficiențe, precum:  

- nesolicitarea de confirmări potrivit extraselor de cont sau punctajelor reciproce scrise în cazul debitorilor la 
Fondul pentru mediu cu sume de plată la bugetul Fondului pentru mediu de peste 40 de lei, inclusiv, care
dețin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi (din totalul de 4.201.645 mii lei, 12 debitori dețin 
o pondere de 91,59%, cu o valoare de 3.848.438 mii lei); 

- inventarierea unor bunuri de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, respectiv telefoane mobile și 
tabletă, achiziționate prin puncte de loialitate de la operatorul de telefonie mobilă în anul 2014, care însă 
nu au fost menționate în procesul-verbal de constatare ca fiind plus de inventar, ținând cont de faptul că 
bunurile erau înregistrate în evidența extracontabilă a entității. 
O altă deficiență a constat în faptul că nu au fost înregistrate în evidența contabilă a AFM, în contul „Fondul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”, bunuri din proprietatea publică a statului în valoare de 
6.661 mii lei (contravaloarea clădirii corp A).  

Totodată, până la data auditului, valoarea bunurilor de natura terenurilor și clădirilor, înregistrate în 
Inventarul bunurilor din domeniul public al statului ca fiind în administrarea AFM, nu a fost actualizată, luând în 
considerare și faptul că până la finalul anului 2017 au fost făcute mai multe reevaluări, care au modificat 
valoarea justă a acestora. În timpul misiunii, Direcția juridică a retransmis Ministerului Mediului, spre avizare, 
„proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului, darea în administrarea AFM a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, 
precum și pentru modificarea și actualizarea Anexei nr. 12 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”. Proiectul de act normativ a fost reformulat ținându-se 
cont de observațiile formulate atât de Ministerul Finanțelor Publice, cât și de Ministerul Justiției. 

Entitatea nu a constituit provizioane aferente titlurilor executorii, sumele reprezentând debitul principal în 
valoare de 366 mii lei, cheltuielile de judecată în valoare de 726 lei și cheltuielile de executare silită în valoare 
de 11 mii lei, nefiind recunoscute ca datorii către terți și prezentate în balanțele de verificare întocmite la data 
de 31.12.2016 (anul comunicării sentinței din anul 2015), respectiv 31.12.2017. 

Din analiza situației stadiului de implementare a proiectelor din cadrul Programului vizând protecția resur-



235 

selor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare s-a con-
statat că, în unele cazuri, reprezentanții legali ai UAT-urilor nu au respectat obligațiile prevăzute la art. 5 pct. 
16 lit. b) din contractul de finanțare nerambursabilă și nu au înștiințat AFM în vederea stabilirii și recuperării 
sumelor decontate din Fondul pentru Mediu pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile. Neînștiințarea AFM 
asupra aspectelor constatate a fost posibilă și ca urmare a faptului că la nivelul AFM nu a fost elaborată o 
procedură de urmărire a respectării acestor obligații contractuale, care să prevadă inclusiv măsuri pentru 
acoperirea unor astfel de riscuri, atât în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, cât și după 
expirarea valabilității acestora, în vederea protejării fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, 
risipei, abuzului sau fraudei. În timpul misiunii, în vederea clarificării aspectelor constatate, AFM a inițiat 
demersuri în vederea obținerii de la beneficiari a documentelor și informațiilor necesare stabilirii sumelor 
necuvenite. Ca urmare a corespondenței purtate cu UAT Marghita, AFM a comunicat suma care trebuie 
restituită, respectiv 85 mii lei. 

În condițiile în care nu au fost făcute demersuri pentru stabilirea în cadrul procedurilor operaționale interne 
a modului concret de verificare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate a cheltuielilor aferente procurărilor de 
echipamente, decontarea acestor cheltuieli s-a efectuat, de regulă, în baza unor documente justificative 
incomplete, din cuprinsul cărora nu rezultă elementele (date de identificare, caracteristicile tehnice, preț, 
proveniență, data fabricației, data achiziției etc.), necesare stabilirii îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate 
a cheltuielilor, inclusiv dacă echipamentele/utilajele procurate sunt noi, iar cheltuielile aferente acestora 
respectă principiile unui management financiar corespunzător. Pe parcursul verificărilor, în vederea clarificării 
aspectelor constatate, AFM a inițiat demersuri în vederea obținerii documentelor justificative obligatorii și 
reanalizării eligibilității acestor cheltuieli conform informațiilor cuprinse în aceste documente. 

Din verificarea efectuată s-a constatat faptul că AFM a pierdut calitatea de creditor în cazul unor contracte 
de finanțare nerambursabilă, neefectuând în termen toate demersurile legale ce se impuneau pentru înscrierea 
la masa credală a beneficiarilor pentru care a fost deschisă procedură de insolvență. 

O deficiență identificată este legată de diminuarea cuantumului elementelor de activ ale AFM cu suma de 
529.536 mii lei, reprezentând abateri financiare aferente trecerii pe cheltuieli a contribuabililor radiați, fără o 
analiză prealabilă din partea conducerii asupra modului în care structurile specializate ale AFM au întreprins 
toate demersurile legale pentru recuperarea respectivelor debite și respectarea prevederilor art. 266 „Anularea 
creanțelor fiscale” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în vederea luării unor măsuri 
operative de stabilire a caracterului imputabil/neimputabil aferent fiecărei sume scăzute din activul entității. 
Totodată, s-a constatat o diferență de 545 mii lei în minus (353 mii lei în anul 2016 și 192 mii lei în anul 2017) 
între datele reflectate în contul de cheltuieli „Debitori scoși din activ și urmăriți în continuare” și datele 
consemnate în documentele justificative. 
 

Recomandări Recomandările formulate pentru remedierea deficiențelor identificate se referă, în principal, la: 
 elaborarea Fișelor în structura, formatul și conținutul impus de legislația în vigoare pentru toate categoriile 

de programe ce urmează a fi finanțate din Fondul pentru Mediu, care se vor aproba de către ordonatorul 
principal de credite și care se vor prezenta ca anexe ale bugetului de venituri și cheltuieli; 

 efectuarea demersurilor necesare pentru: 

- modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației 
Fondului pentru Mediu, astfel încât sa fie în concordanță cu prevederile Legii finanțelor publice nr. 
500/2002 și să se gestioneze prudent resursele și obligațiile asumate prin actele normative în vigoare 
și impuse în sarcina Fondului pentru mediu; 

- definirea, împreună cu Ministerul Mediului, a veniturilor proprii pe care le realizează AFM (în calitatea 
sa de instituție publică finanțată integral din venituri proprii), clarificarea statutului sumei de 183.829 mii 
lei din contul de disponibil al anilor precedenți, aferent Administrației Fondului pentru Mediu și virarea 
acestei sume, după caz, în contul de disponibil al anilor precedenți aferent Fondului pentru Mediu; 

 elaborarea unor proceduri operaționale privind reglementarea fluxului informațional și documentar aferent 
acțiunilor inițiate în instanță de către AFM în legătură cu atragerea răspunderii patrimoniale asupra 
administratorilor societăților radiate, debitoare ale Fondului pentru mediu, astfel încât să se asigure o 
reflectare corectă în evidența contabilă (inclusiv conturi în afara bilanțului) a acestor operațiuni; 

 reflectarea separată în evidența contabilă a accesoriilor calculate pe baza actelor administrative fiscale; 
 efectuarea înregistrărilor în evidența contabilă astfel încât operațiunile aferente plății dobânzilor și 

cheltuielilor de judecată să se reflecte corect în execuția bugetară și în contabilitate; 
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 dispunerea măsurilor necesare în vederea inventarierii tuturor bunurilor primite cu titlu gratuit de către 
entitate; înregistrarea bunurilor în evidența contabilă a instituției; stabilirea situației/stării de funcționare 
actuale a fiecărui bun primit cu titlu gratuit în vederea propunerii acestora spre casare în cazul în care nu 
mai sunt funcționale; 

 efectuarea înregistrărilor în evidența contabilă astfel încât balanța de verificare sintetică să reprezinte o 
centralizare a balanțelor analitice ale entității; 

 efectuarea demersurilor necesare astfel încât sistemul informatic să permită furnizarea informațiilor de 
natură fiscală și contabilă în concordanță cu conținutul documentelor justificative transmise de către 
contribuabili și către contribuabili, precum și generarea unor rapoarte manageriale care să furnizeze 
informații pertinente și sintetice pentru fundamentarea deciziilor privind veniturile Fondului pentru mediu. 
Totodată, va dispune efectuarea unor punctaje periodice între evidența contabilă și evidența fiscală, astfel 
încât să se asigure concordanța acestora; 

 respectarea prevederilor legale privind înregistrarea și raportarea angajamentelor legale inclusiv prin asigu-
rarea perfecționării personalului din cadrul Direcției economice în tematica organizării evidenței angaja-
mentelor legale și bugetare; 

 evidențierea, în mod distinct, a creanțelor aferente clienților incerți sau în litigiu; evidențierea corectă și în mod 
distinct a creanțelor de natură fiscală, aferente contribuțiilor la Fondul pentru mediu și a creanțelor rezultate 
din contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu beneficiarii Fondului pentru mediu; dispunerea și 
efectuarea măsurilor necesare pentru analiza periodică în analitic a soldurilor aferente clienților, în vederea 
identificării creanțelor incerte și înregistrarea corectă a acestora pe conturi de clienți incerți sau în litigiu; 
evaluarea la data bilanțului a creanțelor incerte sau în litigiu din punct de vedere al gradului de recuperare și 
dispunerea calculării și constituirii de ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți în consecință; 

 dimensionarea adecvată a Compartimentului de audit public intern în concordanță cu volumul și comple-
xitatea activităților desfășurate în cadrul instituției; 

 efectuarea demersurilor necesare, împreună cu Ministerul Mediului, pentru reglementarea cuantumului 
taxelor care intră în categoria celor prevăzute de art. 22 din OUG nr. 195/2005, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și a mecanismului de percepere și virare a acestora către bugetul Fondului pentru mediu;

 implementarea unui mecanism de verificare a concordanței între evidența fiscală și evidența contabilă 
analitică a plătitorilor, astfel încât să se preîntâmpine producerea riscului de eroare generat de înregistrările 
evidenței fiscale sau transpunerile aplicației informatice;  

 instituirea unui mecanism de verificare a modului în care sunt înregistrate documentele justificative în 
evidența fiscală, care să conducă la diminuarea riscului neurmăririi în integralitate a creanțelor datorate 
bugetului Fondului pentru Mediu; constituirea unei comisii care să analizeze situația fiecărui contribuabil 
care înregistrează creanțe provenite din certificate verzi nerestituite și penalitate de 100 euro, iar în cazul 
identificării situațiilor de nerespectare a prevederilor legale să stabilească persoanele care se fac vinovate 
de neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu și recuperarea eventualelor prejudicii; elaborarea și aprobarea unei 
proceduri prin care să se stabilească modalitatea de calcul a creșterii anuale a penalității de 100 euro 
pentru perioada 2013-2017 și reanalizarea deciziilor de impunere emise în anii anteriori din punct de vedere 
al stabilirii corecte a creanței aferente penalității prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din OUG nr. 196/2005;  

 asigurarea respectării prevederilor OMFP nr. 2861/2009 cu privire la organizarea, realizarea și valorificarea 
inventarierii; 

 identificarea și înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor din domeniul public al statului, în conturile de 
active, în corespondență cu contul „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului” a contra-
valorii clădirii corp A; continuarea demersurilor pentru actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al statului, astfel încât acesta să reflecte realitatea la zi a patrimoniului AFM; 

 identificarea, la nivelul beneficiarilor de proiecte finanțate din Fondul pentru Mediu, a tuturor elementelor 
de cheltuieli nejustificate constatate de structurile teritoriale ale Curții de Conturi și/sau alte instituții cu 
atribuții de control, analizarea, clarificarea și stabilirea eventualelor cheltuieli neeligibile, precum și a 
modalităților de recuperare a eventualelor sume decontate pentru finanțarea acestor cheltuieli; 

 solicitarea de la beneficiarii tuturor proiectelor din cadrul Programului vizând protecția resurselor de apă, 
sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, precum și din cadrul 
altor tipuri de programe/proiecte, dacă este cazul, a tuturor documentelor justificative obligatorii si/sau 
necesare pentru analizarea/reanalizarea eligibilității cheltuielilor aferente procurărilor de echipamente; 
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 formalizarea în cadrul procedurilor operaționale de lucru a modului concret de verificare a eligibilității 
cheltuielilor aferente procurărilor de echipamente/utilaje și dotări, atât prin analizarea datelor și informațiilor 
din cuprinsul documentelor justificative anexate cererilor de tragere, cât și prin inspecțiile efectuate la locul 
de implementare a proiectelor; 

 analizarea situației create de înscrierea cu întârziere la masa credală sau de respingere a declarației de creanță 
depusă de AFM în cazul debitorilor prezentați în conținutul constatării, identificarea cazurilor de nerespectare a 
prevederilor legale/atribuțiilor de serviciu care au generat situațiile prezentate, stabilirea persoanelor care se fac 
vinovate de nerespectarea/neîndeplinirea acestora, luarea măsurilor legale care se impun pentru recuperarea 
eventualelor prejudicii create entității; efectuarea unor misiuni de audit intern asupra modului de urmărire și 
recuperare a creanțelor rezultate din raporturile juridice contractuale în care AFM este parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24. SC CEC BANK SA 
 

Prezentare SC CEC Bank SA este o bancă comercială universală deținută de statul român, cea mai veche instituție 
bancară din România și unul dintre cele mai cunoscute branduri românești, care oferă clienților accesul la o 
gamă variată de credite pentru persoane juridice și persoane fizice, depozite, carduri, scrisori de garanție, 
produse de trezorerie, programe finanțate extern, fonduri europene, servicii de Internet Banking, Phone 
Banking și Mobile Banking. De asemenea, finanțarea IMM-urilor, agriculturii și autorităților administrațiilor 
publice locale reprezintă una dintre preocupările principale ale băncii. 

În anul 2018, la această entitate s-a efectuat acțiunea de control privind situația, evoluția și modul de administrare 
a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor. 

Constatări În aplicația informatică de înregistrare a operațiunilor derulate cu cardurile a fost utilizat, în mod eronat, un 
cont care nu figurează în Planul de conturi reglementat prin prevederile Ordinului BNR nr. 27/2010 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, 
aplicabile instituțiilor de credit. În timpul acțiunii de control au fost inițiate demersuri pentru analizarea și 
realizarea reconfigurărilor necesare în aplicația de carduri. 

S-a constatat faptul că în cursul anului 2017 nu a fost întocmită și prezentată trimestrial Comitetului de 
Direcție al Băncii „Situația debitorilor la data de...”, document prevăzut de norma internă a Băncii referitoare la 
modul de înregistrare și urmărire a sumelor înregistrate în conturile de debitori. 

În ceea ce privește stabilirea și plata impozitului specific unor activități, în cazul activităților referitoare la 
servicii de cazare (activități prevăzute în obiectul de activitate) s-a declarat cu întârziere că persoana juridică 
plătitoare de impozit specific și, pe cale de consecință, declararea și plata impozitului specific acestor activități 
s-a făcut cu întârziere față de termenul prevăzut de lege. 

De asemenea, declararea și plata impozitului pe profit aferent trimestrului IV al anului 2017 s-a făcut cu 
întârziere, Banca plătind dobânzile și penalitățile aferente. 

 

Recomandări Au fost emise următoarele recomandări: 
 dispunerea măsurilor care se impun pentru respectarea Planului de conturi prevăzut de Ordinul BNR nr. 

27/2010; 
 analizarea și prezentarea trimestrială către Comitetul de Direcție a situației debitorilor înregistrați în 

evidenta contabilă, așa cum este prevăzut de norma internă a Băncii în vigoare; 
 dispunerea tuturor măsurilor pentru eliminarea deficiențelor referitoare la nerespectarea termenelor de 

depunere a obligațiilor de plată a impozitului pe profit și recuperarea eventualului prejudiciu creat băncii.
 

 
 

 
25. RA „MONETĂRIA STATULUI” 

 

Prezentare Regia Autonomă „Monetăria Statului” a fost înființată ca unitate de sine stătătoare începând cu data de 
29.03.1991, în baza HG nr. 231/1991 privind înființarea Regiei Autonome „Monetăria Statului" și „Imprimeria 
Băncii Naționale a României" și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în 
subordinea Băncii Naționale a României.
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Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare, Regia Autonomă „Monetăria Statului” are, în principal, ca 
obiect de activitate, fabricarea de monede metalice pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale țării, pentru vânzări 
la export în scop numismatic, prin Banca Națională a României, precum și de alte monede pentru alte țări.

Constatări În anul 2018, ca urmare a verificării efectuate privind situația, evoluția și modul de administrare a patri-
moniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor, la RA 
„Monetăria Statului” au fost constatate mai multe deficiențe. 

Astfel, s-a constatat existența în gestiunea entității a unor bunuri reprezentând „fragmente de metale 
prețioase”, provenite din prelevarea ca probă-martor a unei părți din monedele emisiunilor numismatice și care 
erau înregistrate doar în conturile de ordine și evidență extrabilanțiere, nu și în conturi bilanțiere corespun-
zătoare activelor de natura stocurilor, conform naturii lor. Aceeași situație s-a regăsit și în cazul bunurilor 
existente în gestiunea Muzeu, acestea fiind, de asemenea, evidențiate în conturi extrabilanțiere. Valoarea 
estimată a abaterii este de 263 mii lei. 

În cazul serviciilor de aurire/argintare a unor obiecte cu material provenit de la clienți, metalul prețios preluat 
a fost înregistrat doar în evidența tehnic-operativă (fișa de magazie), în gestiunea „Tezaur metale prețioase”, 
fără ca această operațiune să fie reflectată și în evidența contabilă la momentul preluării efective a materialului. 
Valoarea estimată a abaterii constatate este de 139 mii lei. 

Au mai fost constatate deficiențe privind inventarierea generală a patrimoniului pe anul 2017, în sensul că nu 
au fost cuprinse în acțiunea de inventariere toate bunurile entității, precum și constituirea a două gestiuni ai căror 
responsabili sunt directorul general și inginerul-șef, în condițiile în care organizarea unor gestiuni în responsa-
bilitatea unor persoane ce fac parte din conducerea entității este contrară legislației specifice. 

În privința modului de realizare a achizițiilor publice s-au constatat unele neregularități, cum ar fi: 
- Programul anual al achizițiilor publice (PAAP) nu a cuprins toate contractele de achiziție publică pe care 

autoritatea contractantă intenționa să le atribuie; 
- s-a procedat la alocarea eronată a CPV-ului (codul vocabularului comun al achizițiilor publice), respectiv în 

cazul unor bunuri cu caracteristici funcționale total diferite a fost atribuit același cod, precum și cazuri în 
care au fost alocate CPV-uri inexistente în vocabularul comun al achizițiilor publice; 

- s-au achiziționat unele echipamente fără aplicarea procedurii corecte de atribuire a contractului, prevăzută
de legislația specifică, în acest caz RA „Monetăria Statului” fiind sancționată cu amendă contravențională;

- s-a ales eronat procedura de atribuire ca urmare a întocmirii defectuoase a Programului anual al achizițiilor 
publice; 

- deficiențe privind procedura de achiziție și de derulare a contractului de furnizare aluminiu role, recepțio-
nându-se o cantitate mai mare decât cea stabilită prin contract, în valoare de 113 mii lei, fără încheierea 
unui act adițional în acest sens; 

- nerespectarea întocmai a Procedurii operaționale privind achiziția de produse, lucrări și servicii necesare derulării 
contractului privind baterea monedei de circulație, în cazul achiziției de rondele în denominarea 50 de bani; 

- nu a fost respectat termenul de livrare și de punere în funcțiune a unui cuptor cu inducție, iar garanția de 
bună execuție a contractului a fost constituită cu o întârziere de 97 de zile, perioadă în care RA Monetăria 
Statului a efectuat plăți în sumă totală de 43 mii euro, reprezentând 90% din valoarea contractului, existând, 
astfel, riscul de nerecuperare a eventualelor pagube produse de către vânzător, prin nerespectarea 
clauzelor contractuale. Una dintre plăți, în sumă de 29 mii euro, în cadrul contractului pentru vânzarea, 
livrarea, instalarea și mentenanța cuptorului cu inducție s-a efectuat fără existența vizei de CFP. 
În ceea ce privește achiziția de aur fin și de argint s-a constatat că nu a fost aplicată procedura corectă de 

achiziție, considerându-se că achiziția se efectuează de pe o piață de tranzacționare reglementată și 
supravegheată, în condițiile în care ea s-a efectuat, în fapt, de pe piața liberă, ceea ce s-a confirmat ca urmare 
a verificării documentelor din dosarul de atribuire.  

Pentru achiziția de aur fin nu au fost respectate prevederile înscrise și aprobate în Programul anual al 
achizițiilor publice aferente anului 2017, întrucât, în cadrul strategiei de contractare, a fost aprobată o valoare 
estimată a achiziției superioară celei cuprinse în cadrul PAAP (diferență de 441 mii euro). 

În urma evaluării Sistemului de control intern al entității s-a constatat implementarea a 11 standarde de 
control intern din totalul de 16 standarde prevăzute de OSGG nr. 400/2015, necompletarea Registrului riscurilor 
și managementul insuficient al acestora, neelaborarea tuturor procedurilor operaționale de lucru și 
netransmiterea către BNR a Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 
2017. Nu a fost identificată în Planul multianual de audit intern nicio misiune privind evaluarea sistemului de 
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control intern în întregul său, lipsind, astfel, opinia de ansamblu asupra întregului proces de control intern 
managerial și recomandările care ar conduce la o mai bună organizare și funcționare a sistemului.

Recomandări Pentru toate constatările prezentate au fost emise recomandări de luare a măsurilor necesare corectării 
deficiențelor. 

 
 
 
 

 
26. EXIMBANK SA 

 

Prezentare SC EXIMBANK SA este o societate comercială pe acțiuni, al cărei acționar majoritar este statul român, 
reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, în baza prevederilor OUG nr. 83/2011 privind stabilirea unor 
măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României Eximbank – SA. 

 MFP deține un procent de 95,37% din capitalul social al băncii, diferența fiind deținută de SIF Banat-
Crișana SA, SIF Moldova SA, SIF Transilvania SA, SIF Muntenia SA și SIF Oltenia SA.  

 SC Eximbank SA își desfășoară activitatea în numele și în contul statului, precum și în nume și în cont propriu, 
realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, activități specifice de finanțare, 
cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, 
dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, 
protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici 
și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale, în concordanță cu politica Guvernului României. 

 

Constatări 
 

În anul 2018, la această entitate s-a efectuat misiunea de audit de conformitate privind situația, evoluția și 
modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a 
efectuării cheltuielilor.  

Astfel, s-a constatat că nu a fost reținută, din valoarea unor facturi achitate către un furnizor extern, 
contravaloarea impozitului cu reținere la sursă, conform prevederilor contractului, și nici nu a fost regularizată 
suma reprezentând impozitul pe venit achitat de către Bancă. 

În ceea ce privește operațiunea de valorificare a inventarierii nu a fost respectat termenul legal de 
transmitere a procesului-verbal încheiat de Comisia de inventariere către conducerea băncii, întârziind, astfel, 
procesul de înregistrare în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii. 

Din analiza documentelor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al băncii s-a constatat depășirea 
nivelului cheltuielilor aprobate în cadrul unora dintre liniile de buget, în perioada 2015-2017, fără a fi întocmite 
note de realocare de buget și fără avizul coordonatorului structurii și al responsabilului de buget. Valoarea 
deficienței constatate este de 141 mii lei, reprezentând suma totală a depășirilor de buget anual aprobat pe 
linii de buget sintetice. 

În urma verificării efectuate, Curtea de Conturi a apreciat că, în general, operațiunile care au intrat în com-
petența de control au fost efectuate de către Eximbank SA cu respectarea cadrului legal aplicabil.

 
 
 

27. COMPANIA NAȚIONALĂ ROMTEHNICA SA 
 

Prezentare Compania Națională Romtehnica SA (CN ROMTEHNICA SA) a fost înființată prin HG nr. 738/2001 prin 
reorganizarea Regiei Autonome „Romtehnica” București, și funcționează sub coordonarea Ministerului Apărării 
Naționale. 

Compania are ca scop principal, conform actului constitutiv, negocierea, încheierea și derularea contrac-
telor de import de bunuri și servicii destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale și valorificarea la 
intern și la extern a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale. 

Constatări Cu ocazia misiunii de audit de conformitate efectuată, Curtea de Conturi a constatat abateri de la legalitate și 
regularitate la obiectivele: exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare întocmite la finele anilor 
2015, 2016 și 2017; evaluarea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern); calitatea gestiunii 
economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele de înființare ale entității.
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La data efectuării controlului au fost identificate creanțe și datorii evidențiate în situațiile financiare încheiate 
la 31.12.2017, în valoare de 187.905,85 USD și 247,20 EURO, al căror termen de prescripție este depășit. La 
aceeași dată, în soldul contului „Imobilizări corporale în curs de execuție” a fost menținută suma de 11 mii lei,
reprezentând contravaloarea unei lucrări de instalație gaze naturale realizată, recepționată și pusă în funcțiune 
în anul 2012. Abaterea a fost corectată în timpul controlului. 

La nivelul CN ROMTEHNICA SA, deși conform organigramei au fost prevăzute două posturi pentru 
Compartimentul de audit, respectiv postul de șef compartiment și cel de auditor intern, în perioada 4.10.2016-
10.02.2017 în cadrul Compartimentul de audit public intern nu și-a desfășurat activitatea niciun auditor. 

 În data de 10.02.2017 a fost ocupat numai postul de șef compartiment până în data de 1.05.2017, iar din 
9.05.2017 până în 9.01.2018 activitatea de audit a fost asigurată de un auditor detașat din cadrul SC Ro-
Armycatering SA. La data auditului, activitatea compartimentului de audit intern este nefuncțională, nefiind 
încadrat niciun auditor public intern.  

CN ROMTEHNICA SA a achitat Academiei de Studii Economice suma de 2,5 mii lei, reprezentând 
contravaloarea unui program de studii universitare de masterat în Diplomație economică și afaceri 
internaționale pentru un salariat al Companiei, dar această cheltuială nu a fost considerată un avantaj de natură 
salarială pentru beneficiar și, în consecință, nu au fost calculate reținute și virate contribuțiile și impozitul pe 
venitul salarial, fiind înregistrată eronat ca și cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil.  
 

Recomandări Conducerea CN ROMTEHNICA va dispune măsurile legale pentru: 
 analiza periodică a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise astfel 

încât soldurile conturilor menționate să ofere o imagine fidelă a obligațiilor de plată față de terți și a 
creanțelor de încasat, conform prevederilor legale; 

 asigurarea activității Compartimentului de audit intern în condițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;
 calculul, declararea și plata contribuțiilor și a impozitului pe salariu pentru avantajul salarial acordat sub 

forma decontării contravalorii unui curs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28. ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

 

Prezentare Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a fost înființată prin HG nr. 137/1991 privind înființarea 
Academiei de Poliție a Ministerului de Interne (Ministerul Afacerilor Interne – MAI) și este o instituție de învăță-
mânt superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică și autonomie universitară, parte integrantă a 
sistemului național al studiilor universitare. 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” este organizată și funcționează în baza prevederilor HG nr. 
294/2007, OUG nr. 30/2007, actualizată, privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Inter-
nelor și HG nr. 156/2013 pentru modificarea și completarea HG nr. 416/2007 privind structura organizatorică 
și efectivele Ministerului Afacerilor Interne. 

În anul 2018 s-a desfășurat la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” o misiune de audit de confor-
mitate privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și 
legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor, care a vizat perioada 1.01.2016-31.12.2017. 

 

Constatări Cu ocazia misiunii de audit de conformitate efectuată, Curtea de Conturi a constatat abateri de la legalitate 
și regularitate la obiectivele: exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare întocmite la 
31.12.2016, respectiv la 31.12.2017; modul de stabilire, evidențiere, urmărire și încasare a veniturilor; 
evaluarea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern); calitatea gestiunii economico-
financiare în legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele de înființare ale entității. 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nu a respectat prevederile legale privind urmărirea și valo-
rificarea garanțiilor de bună execuție. În timpul misiunii de audit de conformitate, entitatea a procedat la analiza 
componenței garanțiilor de bună execuție, identificarea celor aflate în afara termenului de prescripție și 
efectuarea vărsămintelor corespunzătoare la bugetul de stat. 

În contabilitatea extrabilanțieră nu au fost înregistrate unele instrumente de garantare (scrisori de garanție 
de bună execuție) în sumă de 212 mii lei. Având în vedere că garanțiile de bună execuție nu au fost înregistrate 
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în contabilitatea entității, situația contului „Garanție bancară pentru bună execuție” nu reflectă la data de 
31.12.2016, respectiv la data de 31.12.2017, o imagine corectă a contravalorii garanțiilor primite de entitate la 
un moment dat, precum și la data întocmirii situațiilor financiare. Prin omiterea entității de a reflecta toate 
garanțiile constituite în favoarea sa, a fost diminuat nivelul de cunoaștere și, implicit, de utilizare a acestora în 
situațiile în care instituția este supusă unui risc din partea partenerilor de contract. 

De asemenea, Curtea de Conturi a constatat că există neconcordanțe între datele din evidența contabilă 
înregistrate în baza Procesului-verbal de casare a mijloacelor fixe din 23.11.2016 și cele raportate prin situațiile 
financiare întocmite la 31.12.2016, în sensul înregistrării parțiale a bunurilor casate. În evidența contabilă a fost 
înregistrată casarea unor active corporale evidențiate în contul „Aparate, instalații de măsură și control”, în 
sumă de 87 mii lei, în condițiile în care valoarea menționată în Procesul-verbal de scoatere din funcțiune și 
casare a mijloacelor fixe din 2016, era de 124 mii lei. Entitatea a evidențiat doar valoarea a șase din cele șapte
autovehicule menționate în procesul-verbal din 2016, conform datelor din Fișa mijlocului fix și nu a datelor 
înscrise în acest document. 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nu a respectat prevederile legale cu privire la înregistrarea 
drepturilor de creanță și a efectelor tranzacțiilor conform principiului contabilității pe baza de angajamente, în 
sensul că în evidența contabilă și în situațiile financiare întocmite la 31.12.2017 nu au fost înregistrate sumele de 
primit, conform regulilor de rambursare și procedurilor FRONTEX, ca urmare a participării reprezentanților entității 
la întâlniri în străinătate în baza invitațiilor unor parteneri externi. Astfel, ca urmare a unui număr de trei misiuni 
derulate în luna decembrie 2017, în cursul anului 2017 au fost transmise trei cereri de rambursare pentru suma 
de 5.225,42 euro. Sumele aferente celor trei cereri au fost încasate în anul 2018, fără ca acest drept de creanță 
să fie evidențiat în balanța de verificare și în situațiile financiare întocmite la 31.12.2017. În timpul misiunii de audit 
de conformitate, entitatea a înregistrat în evidența contabilă contravaloarea cererilor de rambursare. 

Curtea de Conturi a constatat că la data de 31.12.2017, în soldul contului „Imobilizări în curs” au fost men-
ținute sume reprezentând contravaloarea unor obiective de investiții abandonate, provenite din anii anteriori și 
care nu au mai fost derulate în vederea finalizării. Valoarea este de 113 mii lei, fiind compusă din: suma de 95 
mii lei aferentă obiectivului de investiții „Stație de epurare Petrăchioaia”, început în anul 1994 și abandonat în 
anul 1998, și suma de 18 mii lei aferentă obiectivului de investiții „GR 5-Facultatea de grăniceri”.  

Suma de 95 mii lei reprezintă cheltuieli efectuate din bugetul Direcției Generale Financiare pentru obiectivul 
de investiții „Stație de epurare Petrăchioaia” și a fost înregistrată în evidența contabilă a Academiei de Poliție 
„Alexandru Ioan Cuza” conform adresei din 21.02.2002, fără a fi preluate documentele tehnico-economice ale 
obiectivului. Cu ocazia inventarierilor anuale (2016, respectiv 2017) s-a constatat că nu se poate face o recu-
noaștere exactă în teren a elementelor de construcții și instalații aferente acestui obiectiv în absența docu-
mentației tehnico-economice.  

Suma de 18 mii lei aferentă obiectivului de investiții „GR 5-Facultatea de grăniceri” a fost înregistrată în 
evidența contabilă a entității conform adresei Direcției Generale Financiare din 25.01.2001 și reprezintă 
cheltuieli în sumă de 15 mii lei, efectuate din bugetul direcției pentru acest obiectiv, la care s-a adăugat ulterior 
suma de 3 mii lei aferentă plăților efectuate de unitate. De la data preluării și până la data auditului pentru 
obiectivul de investiții „GR 5-Facultatea de grăniceri” nu au fost solicitate sume care să conducă la finalizarea 
și recepționarea investiției, renunțându-se la continuarea lucrărilor, motivul fiind că acest imobil nu a mai 
corespuns cerințelor. Cu ocazia inventarierilor anuale (2016, respectiv 2017) s-a constatat că nu există nimic 
fizic sau materializat în teren privind acest obiectiv. 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nu a finalizat demersurile pentru încasarea sumei de 22 mii lei, 
datorată de un agent economic, reprezentând debit și penalități conform unei sentinței civile din 2012, în sensul 
că, la data auditului de conformitate, măsurile dispuse de conducerea entității nu au condus la realizarea 
dreptului de creanță. 

Curtea de Conturi a constatat că în evidența contabilă este înregistrat un debit în valoare de 22 mii lei. Potrivit 
Sentinței civile din 2012 pronunțate de Judecătoria Sectorului 1 București, agentul economic respectiv datorează 
Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” suma de 6 mii lei, reprezentând debit restant și suma de 16 mii lei 
penalități de întârziere, ca urmare a faptului că nu a achitat două facturi emise în anul 2009, în baza contractului 
de închiriere din data de 20.12.2007. În vederea recuperării acestor sume s-a solicitat Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București-Administrația Finanțelor Publice 
Sector 1, cu adresele din perioada 2015-2018, preluarea debitului conform prevederilor legale în vigoare. Până 
la data finalizării auditului de conformitate nu a fost primită nicio confirmare de preluare a acestui debit, societatea 
în cauză figurând pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice ca fiind radiată din 15.06.2016. 
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La nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nu a fost elaborată o procedură internă care să 
reglementeze justificarea sumelor cuvenite reprezentanților entității trimiși în străinătate pentru îndeplinirea 
unor misiuni cu caracter temporar, primite sub formă de avans în lei și nu în valută, contrar prevederilor art. 12, 
alin. (2^1) din HG nr. 518/1995. Astfel, s-a constatat că reprezentanților entității trimiși în străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar li s-au acordat atât avansuri în lei, cât și în valută. În timpul 
misiunii de audit de conformitate a fost elaborată procedura operațională. 

Între valorile din evidențele contabile ale Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la data de 31.12.2017 
și cele din Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului există o diferență de 63.486 mii lei. 
În Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului nu au fost reflectate valorile generate de 
finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție „Centrală termică – Pavilion central”, fiind incluse, pe de altă 
parte, valori ale unor bunuri aparținând domeniului privat al statului, respectiv valoarea imobilului dat în folosință 
gratuită Ambasadei Franței potrivit OUG nr. 48/2011, precum și valoarea gheretelor primite prin transfer de la 
IGJR. În timpul misiunii de audit s-a solicitat cu adresă sprijinul Biroului juridic în vederea întocmirii unui proiect 
de hotărâre de guvern pentru modificarea Anexei nr. 1 a HG nr. 1705/2006, fiind detaliate și valorile bunurilor 
care aparțin în fapt domeniului privat, înregistrate însă ca aparținând domeniului public. 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nu a respectat unele prevederi legale referitoare la inventarierea 
patrimoniului. Astfel că din Lista de inventariere atașată Procesului-verbal din 16.11.2016 reiese faptul că s-a 
confirmat existența unui autoturism Dacia 1310 Break înregistrat în evidența contabilă la valoarea de 5 mii lei, dar 
care fusese transferat încă din anul 2011 către I.P.J. Prahova. În anul 2017, acest mijloc fix a fost scos din evidența 
contabilă fără a exista mențiuni în documentul întocmit de către Comisia de inventariere referitoare la plusuri sau 
minusuri și fără a fi întocmit un document justificativ care să susțină această operațiune. 

 Casarea unor mijloace fixe aprobate pentru scoaterea din funcțiune și casare directă s-a realizat contrar 
prevederilor art. 49 din Instrucțiunile MAI din 2009, iar scăderea din evidență a bunurilor casate s-a realizat pe 
baza unor procese-verbale de casare a mijloacelor fixe care nu au fost semnate de cei în drept. 

Veniturile realizate din închirieri, în sumă de 22 mii lei, nu au fost virate la bugetul de stat în termen de 30 
de zile de la data încasării acestora, contrar prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice. 

În urma analizei Situației privind stadiul obiectivelor de investiții la data de 31.12.2017, Curtea de Conturi a 
constatat că, deși la nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” s-au efectuat cheltuieli în sumă de 
8.918 mii lei pentru investiția „Pavilion Est”(„Poligon de tragere cu pistolul” și „Supraetajare poligon de tragere”), 
lucrările pentru finalizarea acesteia au fost sistate în baza Ordinului din 2008, ordin emis în condițiile în care, 
fondurile financiare alocate au fost insuficiente în comparație cu ritmul de execuție al lucrărilor. Sistarea 
lucrărilor la obiectivul de investiție „Pavilion Est” pe timp îndelungat generează cheltuieli suplimentare de 
conservare, precum și un risc de degradare a lucrărilor deja executate, ceea ce înseamnă, implicit, și o 
ineficiență în utilizarea fondurilor publice. 

 

Recomandări  se vor analiza toate procedurile de achiziție în derulare, pentru care s-au constituit garanții de bună execuție 
a contractelor și se vor reflecta aceste garanții în contul „Garanția bancară pentru bună execuție”; se va
proceda la corectarea acestora, după caz, astfel încât soldul contului să ofere o imagine corectă a 
angajamentelor primite de entitate la un moment dat; 

 se vor actualiza procedurile existente la nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, prin care să se 
reglementeze modalitatea de corespondență între structura responsabilă cu derularea contractului și structura 
financiară cu privire la primirea de către instituție a garanțiilor constituite în favoarea acesteia, astfel încât 
girurile și garanțiile primite să fie operate în contabilitate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

 conducerea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” va dispune toate măsurile legale pentru a asigura:
 înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative astfel 

încât soldurilor conturilor contabile să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice; 
 clarificarea situației debitorului și dispunerea măsurilor în consecință, potrivit prevederilor legale, pentru 

a se asigura de încasarea sumei de 22 mii lei, respectiv de recuperarea eventualului prejudiciu 
identificat ca urmare a acestor demersuri;  

 actualizarea valorilor înscrise în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului astfel 
încât acestea să reflecte valoarea bunurilor aparținând acestui domeniu; 

 concordanța dintre situația reală a patrimoniului auto gestionat la nivelul instituției și datele din evidența 
contabilă;
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 instruirea persoanelor responsabile cu privire la derularea activităților de casare, astfel încât să se 
asigure respectarea prevederilor legale care reglementează aceste operațiuni;  

 finalizarea lucrărilor aferente investiției „Pavilion Est” („Poligon de tragere cu pistolul” și „Supraetajare 
poligon de tragere”), astfel încât să fie respectate prevederile OG nr. 119/1999 referitoare la buna 
gestiune financiară.  

 
 
 

 

29. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII SA 
 

Prezentare Societatea Națională de Radiocomunicații SA (SNR) funcționează în conformitate cu prevederile HG nr. 
372/1998 privind înființarea Societății Naționale de Radiocomunicații - SA prin reorganizarea Regiei Autonome 
„Radiocomunicații”.  

Societatea Națională de Radiocomunicații SA își desfășoară activitatea în domeniul telecomunicațiilor, 
având ca obiect principal de activitate activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit), 
precum și alte activități secundare, așa cum sunt ele prevăzute în actul constitutiv. 

Societatea Națională de Radiocomunicații SA prestează și comercializează servicii de comunicații electronice, 
întreținere și exploatare, dezvoltare și modernizare a sistemului național de radiocomunicații (rețele proprii de 
radiorelee, radiodifuziune, televiziune, radiocomunicații mobile, comunicații prin satelit, rețele telefonice 
interconectate, rețele private pentru transmisii de date și servicii de acces internet), organizează serviciile de 
radiocomunicații necesare sistemului național de apărare și de siguranță națională în condițiile legii. 

Acțiunile SN Radiocomunicații SA sunt deținute în totalitate de către statul român, iar drepturile și obligațiile 
ce decurg din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul unic prin Ministerul 
Comunicațiilor și Societății Informaționale. 

Constatări În perioada 2015-2017, SNR a cheltuit fonduri în sumă de 3.167 mii lei pentru achiziția a două licențe 
comerciale multiplex UHF, la care s-au adăugat taxe de spectru plătite către ANCOM în valoare de 3.431 mii 
lei, cu toate că cele două licențe nu au fost încă utilizate. 

Cu toate acestea, nici în prezent conducerea SNR nu are o strategie cu privire la implementarea licențelor 
comerciale adjudecate în anul 2014, corelată atât cu posibilitățile reale tehnico-economice de care dispune 
entitatea, cât și cu situația actuală a pieței concurențiale. 

Factorii decizionali din cadrul SNR au propus, aprobat și finanțat achiziționarea de servicii pentru trecerea 
la transmisiile digitale în format DVB-T, constând în realizarea unui proiect pentru elaborarea planului de 
frecvențe pentru trei multiplexe cu acoperire națională și realizarea proiectului global de proiectare și 
reproiectare a antenelor de emisie și a combinerelor în conformitate cu aceste frecvențe.  

Proiectul a fost achiziționat și plătit de SNR în perioada 12.08.2009-9.03.2010 cu suma de 3.021 mii lei, la 
care se adaugă TVA în valoare de 574 mii lei, dar acest proiect nu a fost folosit de la data achiziției și până în 
prezent. Valoarea de 3.021 mii lei a proiectului achiziționat și neutilizat figurează și la data auditului (noiembrie 
2018) în contul „Investiții în curs” – Proiect DVB-T. 

Factorii decizionali din cadrul SNR au propus, aprobat și finanțat cumpărarea de către Radiocom a 
prelungirii licenței MIND și a modulelor adiționale. Prin contractul încheiat între SNR și MIND CTI Ltd, SNR a 
achiziționat (pe lângă prelungirea licenței MIND) și servicii noi, respectiv trei softuri care nu au fost utilizate de 
la data achiziției și până în prezent. Valoarea totală a celor trei softuri achiziționate prin acest contract și 
neutilizate este de 321 mii lei. 

În perioada 2011-2016, din patrimoniul SNR au fost vândute opt spații de locuit către foștii chiriași, în baza 
unor hotărâri judecătorești. Deși entitatea a încasat contravaloarea apartamentelor în cuantum de 67 mii lei, 
așa cum a fost stabilită în urma evaluărilor dispuse de instanță, situația neclară a documentelor de carte 
funciară nu a permis scoaterea imobilelor din evidența contabilă, respectiv din patrimoniul Societății Naționale 
de Radiocomunicații. 

La nivelul SNR nu există o procedură de monitorizare a spațiilor destinate cazării deținute de aceasta, a 
gradului de utilizare a spațiilor ce se pot închiria în scop turistic sau de urmărire și înregistrare a încasă-
rilor/veniturilor pe fiecare locație, dar și pe total SNR. 

Reprezentanții SNR au acceptat să suporte plăți în cuantum de 14,68 mii lei fără TVA pentru prestații privind 
reparațiile unor autovehicule din parcul propriu, fără a primi din partea prestatorului o justificare a sumelor 
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solicitate. Deși prevederile Contractelor de servicii stipulau obligația prestatorului de a prezenta aceste docu-
mente la solicitarea SNR, persoanele cu atribuții în domeniu și-au însușit costurile solicitate fără a se asigura 
de realitatea acestora. 

 

Recomandări 
 

 efectuarea unei analize prin prisma obținerii de beneficii pentru entitate în condițiile pieței concurențiale, 
cu privire la posibilitățile de continuare a proiectului privind implementarea multiplexelor 2 și 4, iar, în 
funcție de rezultatele obținute, dispunerea măsurilor care se impun; 

 efectuarea unei analize în vederea identificării cauzelor pentru care multiplexele 2 și 4 au fost achiziționate,
dar nu au fost implementate, stabilirea întinderii prejudiciului adus entității prin plata taxei de spectru pe 
perioada neimplementării și dispunerea recuperării acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate; 

 efectuarea unei analize privind aprobarea, finanțarea și neutilizarea proiectului (proiect pentru elaborarea 
planului de frecvențe pentru trei multiplexe cu acoperire națională și realizarea proiectului global de 
proiectare și reproiectare a antenelor de emisie și a combinerelor în conformitate cu aceste frecvențe) și, 
în funcție de rezultate, dispunerea măsurilor care se impun, inclusiv reflectarea în contabilitate a livrabilului 
achiziționat, în concordanță cu situația identificată; 

 efectuarea unei analize privind aprobarea, finanțarea și neutilizarea celor trei softuri și, în funcție de rezultate, 
dispunerea măsurilor care se impun. De asemenea, în funcție de rezultatele analizei efectuate, conducerea 
SNR va dispune reflectarea în contabilitate a activelor achiziționate, în concordanță cu situația identificată; 

 stabilirea demersurile ce trebuie efectuate pentru obținerea documentelor de proprietate, cadastrale și 
publicitate imobiliară pentru imobilele respective, astfel încât dreptul de proprietate să fie delimitat în mod 
clar din punct de vedere legal; 

 efectuarea unei analize privind inventarierea tuturor spațiilor de cazare deținute de entitate, respectiv a 
spațiilor ce se pot închiria în scop turistic; 

 elaborarea și aprobarea unei proceduri de monitorizare a spațiilor de cazare deținute, a gradului de 
utilizare a spațiilor ce se pot închiria în scop turistic, de urmărire și înregistrare a încasărilor/veniturilor pe 
fiecare locație, dar și pe total SNR și a cheltuielilor efectuate pentru întreținerea și funcționarea spațiilor 
care se pot închiria în scop turistic; 

 efectuarea unei analize cost-beneficiu asupra activității de utilizare a spațiilor de cazare, pentru fiecare 
dintre acestea, în vederea stabilirii beneficiilor SNR rezultate din această activitate; actualizarea tarifelor 
de cazare prin luarea în considerare a tuturor categoriilor de cheltuieli înregistrate cu spațiile de cazare; 

 se vor dispune măsuri pentru identificarea costurilor reale pentru serviciile efectuate de prestator, așa cum 
au fost stipulate în contractele de servicii. În cazul în care se constată diferențe nefavorabile față de sumele 
plătite de entitate, conducerea SNR va dispune recuperarea acestora. 

 
 
 

 
 

30. AGENȚIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ 
 

Prezentare Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR) este organ de specialitate al administrației publice 
centrale, cu personalitate juridică, înființat potrivit art. 10 alin. (2) din OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior, 
potrivit prevederilor art. 6 din OUG nr. 1/2018, AADR a revenit în subordinea Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale. În prezent, AADR se află în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății 
Informaționale și este finanțată integral din venituri proprii. 

AADR are rolul de a gestiona și opera sistemul e-guvernare (SEN), disponibil la adresa www.e-guvernare.ro, 
Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), disponibil la adresa www.e-licitatie.ro, Sistemul informatic pentru 
atribuirea electronică a autorizațiilor de transport internațional rutier de marfă și pentru atribuirea electronică a 
traseelor naționale din programele de transport prin serviciile regulate județene și interjudețene (SAET), disponibil la 
adresa www.autorizatiiauto.ro, Sistemul National Electronic de Plată online cu cardul a taxelor și impozitelor 
(SNEP), disponibil la adresa www.ghiseul.ro și Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), disponibil la adresa
http://edirect.e-guvernare.ro. 
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În anul 2018 s-a desfășurat la AADR o misiune de audit de conformitate cu privire la situația, evoluția și 
modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a 
efectuării cheltuielilor” care a vizat perioada 1.01.2015-31.12.2017. 

 

Constatări În evidența contabilă a fost menținută suma de 431 mii lei, în contul „Creditori peste 1 an garanții de bună 
conduită”, reprezentând contravalorile garanțiilor de bună conduită în sistemul electronic de achiziții publice,
care au fost virate de către furnizori/executanți/prestatori în perioada 2004-2006 și pentru care s-a împlinit 
termenul legal de prescriere a dreptului de a fi solicitate, pe care AADR trebuia să vireze la bugetul de stat. 

AADR deține active în baza unor contracte de comodat/procese-verbale de predare-primire încheiate cu
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în valoare de 20.391 mii lei. Aceste active nu au fost 
înregistrate până la data auditului în evidența extracontabilă a instituției, cu consecința încălcării prevederilor 
OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității 
instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia. 

La data de 31.12.2017, AADR deținea în patrimoniu creanțe cu vechime mai mare de un an, în sumă de 
2.088 mii lei, rezultate în urma desfășurării obiectului său de activitate și pentru care nu s-au întreprins 
demersuri în vederea recuperării lor. Activitatea de colectare a creanțelor în cadrul AADR, inclusiv prin 
executarea silită a debitorilor, nu a fost organizată și nu s-a desfășurat corespunzător, conform prevederilor 
legale cuprinse în Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015. În cadrul procedurii de 
executare silită, AADR s-a rezumat doar la transmiterea somațiilor și a popririlor pe conturile bancare, fără a 
continua în măsura în care se constatata ineficiența acestora, la aplicarea și a altor măsuri de executare silită 
prevăzute de Codul de procedură fiscală. 

La 31.12.2017 erau reflectate în contul „Clienți creditori” încasări în avans de la operatorii economici, ca și condiții 
obligatorii preliminare depunerii cererilor pentru prestarea unor servicii de către AADR și pentru care aceasta nu a 
emis facturi plătitorilor, ceea ce a condus la neevidențierea taxei pe valoare adăugată colectată și, implicit, la 
denaturarea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată aferentă fiecărei perioade de raportare. Astfel, 
în urma verificării unui eșantion de încasări, reprezentând avansuri din perioada 2015-2017 pentru care entitatea nu 
a emis facturi, rezultă că nu a fost calculată, colectată și virată la bugetul de stat TVA în sumă de 63 mii lei, la care 
se adaugă majorări de întârziere în sumă de 7 mii lei și penalități de întârziere la plată în sumă de 3 mii lei.  

Entitatea nu a respectat principiului independenței exercițiului financiar prin includerea în cheltuielile fiecărui 
an auditat a întregii valori a asigurărilor RCA și CASCO încheiate pentru autoturismele Agenției, deși perioada 
de valabilitate a acestora acoperea și o parte din anul următor. 

AADR a înregistrat în mod eronat bunuri în categoria obiectelor de inventar, bunuri care întruneau condițiile 
pentru a fi recunoscute ca mijloace fixe, cu consecința denaturării conturilor de imobilizări și de amortizări, 
respectiv a denaturării conturilor de cheltuieli și a rezultatului exercițiului financiar. 

În perioada 2015-2017 au fost aprobate și decontate diurne pentru deplasările interne într-un cuantum mai 
mare decât cel stabilit de legislația în domeniu. În aceeași perioadă, AADR a menținut în mod nejustificat în 
contul „Decontări din operații în curs de clarificare” suma de 3.286 mii lei, fără a se lua măsuri în termenul legal 
pentru clarificarea acestora. 

Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de entitate 
nu a fost efectuată pentru exercițiul financiar aferent anului 2015, iar pentru exercițiile financiare aferente anilor 
2016 și 2017 a fost efectuată parțial, cu consecința nestabilirii situației reale a tuturor elementelor de natura 
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de entitate. 

Pentru unele activități procedurabile nu au fost elaborate proceduri. În alte cazuri, procedurile elaborate 
sunt insuficiente și/sau neactualizate. În perioada auditată entitatea nu a întocmit și transmis toate raportările 
asupra stadiului implementării sistemului de control intern prevăzute în Codul privind controlul intern 
managerial, iar activitatea de audit public intern nu a fost funcțională în toată perioada auditată, situație care 
se menținea și în momentul efectuării misiunii de audit.

Recomandări  virarea la bugetul de stat a sumei de 431 mii lei, reprezentând contravaloarea garanțiilor de bună conduită 
în sistemul electronic de achiziții publice care au fost încasate de la furnizori/executanți/prestatori în 
perioada 2004-2006 și pentru care s-a împlinit termenul legal de prescriere a dreptului de a fi solicitate; 

 organizarea la nivelul instituției a contabilității elementelor extrabilanțiere, conform prevederilor Ordinului 
nr. 1917/2005; elaborarea și implementarea unei proceduri operaționale cu privire la modul de evidență a 
activelor preluate de la terți în baza contractelor de comodat/custodie, proceselor-verbale de predare-
primire sau orice alte forme legale de preluare;
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 reproiectarea Sistemului de control intern în ceea ce privește activitatea de recuperare a creanțelor și 
dispunerea de măsuri pentru implementarea acestuia; 

 efectuarea unei analize în vederea identificării cauzelor și împrejurărilor care au condus la nerespectarea 
de către personalul cu atribuții în recuperarea creanțelor a prevederilor Codului de procedură fiscală, în 
sensul neaplicării tuturor metodelor de executare silită și dispunerea de măsuri pentru elaborarea 
procedurilor de control intern în ceea ce privește activitatea de executare silită prevăzută de Codul de 
procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, iar structurile de specialitate le vor implementa; 

 emiterea facturilor aferente avansurilor încasate, înregistrarea în evidența contabilă a TVA colectată 
aferentă și plata către bugetul de stat a sumei în cauză, inclusiv a accesoriilor; 

 actualizarea procedurilor operaționale care reglementează activitatea de realizare a veniturilor, astfel încât 
să existe corelații între momentul efectuării plății, emiterea facturilor, depunerea cererilor și procesarea 
acestora, în vederea eliminării situațiilor în care în contul curent al AADR să se acumuleze, în mod 
nejustificat, sume achitate în avans de către operatorii economici, rămase fără obiect; 

 reglementarea modului de utilizare a conturilor de regularizare printr-un act intern (manual de politici 
contabile sau procedură) adaptat specificului activității entității, astfel încât cheltuielile înregistrate în avans, 
reprezentând primele de asigurare, să fie repartizate exercițiilor financiare la care se referă, conform 
principiilor contabilității de angajamente și principiului independenței exercițiului financiar; 

 clarificarea sumelor care se regăsesc în soldul contului „Decontări din operații în curs de clarificare” și 
reflectarea lor ulterioară în evidența contabilă a AADR, potrivit naturii operațiunilor economice; 

 conducerea AADR va proceda la: 
 identificarea cauzelor care au determinat neinventarierea tuturor elementelor care compun patrimoniul 

entității sau care au fost primite în baza contractelor de comodat de la alte entități și la luarea măsurilor 
necesare pentru înlăturarea acestora;  

 asigurarea unei corespondențe între baza de date a echipamentului utilizat pentru scanarea codurilor de 
bare cu ocazia inventarierii și, implicit, a datelor exportate de acesta și informațiile existente în evidența 
contabilă, în scopul stabilirii plusurilor și minusurilor de inventar din punct de vedere cantitativ și valoric; 

 efectuarea unei analize având drept scop inventarierea activităților procedurabile, gradul de acoperire a 
acestora cu proceduri și relevanța/actualitatea procedurilor existente în prezent. Totodată, în funcție de 
rezultatele acestei analize vor fi luate măsuri pentru elaborarea de noi proceduri sau revizuirea/actualizarea 
celor existente, după caz. 

 
 
 

31. RA RASIROM 
 

Prezentare RA RASIROM este constituită și funcționează în temeiul HG nr. 60/1995 privind organizarea și funcționarea 
Regiei Autonome „Rasirom”, cu modificările și completările ulterioare, ca persoană juridică română care admi-
nistrează bunuri proprietate publică și privată a statului, în temeiul prevederilor Legii nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare și a Regulamentului de organizare și funcționare a subunităților aflate în structura 
organizatorică a Regiei Autonome RASIROM.  

Obiectul principal de activitate al RA RASIROM constă în proiectarea, execuția și mentenanța pentru 
următoarele domenii: 
- sisteme de securitate fizică, incendiu și efracție, precum și supraveghere video; 
- sisteme de comunicații voce și date, precum și instalații electrice; 
- cercetare-dezvoltare și producție pentru sisteme informatice și de comunicații; 
- cercetare-dezvoltare și implementare de soluții de securizare documente; 
- service și mentenanță pentru sisteme de securitate instalate de RASIROM sau de terți.  

 

Constatări 
 

În urma verificării nu au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate, fapt pentru care s-au formulat 
următoarele concluzii: 
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- în derularea operațiunilor specifice entității, în procesul de formare și administrare a resurselor destinate 
realizării obiectivelor stabilite prin actele de organizare și funcționare a RASIROM RA nu au fost constatate 
abateri de la legalitate și regularitate; 

- situațiile financiare aferente perioadei supuse auditului oferă o imagine reală și fidelă a poziției financiare, 
a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de entitate;  

- modul de administrare a patrimoniului, precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli în perioada 
2015-2017 respectă principiile de legalitate și regularitate. 
Din analiza datelor cuprinse în situațiile financiare aferente perioadei supuse verificării s-a constatat că, în 

anul 2016, atât patrimoniul, cât și rezultatele financiare ale Regiei au suferit un regres generat, în principal, de 
pierderile înregistrate de Sucursala Autoservice Râmnicu-Sărat, de lipsa veniturilor, dar și de imposibilitatea 
Regiei de a se adapta imediat la condițiile concurențiale de piață determinate de modificarea cadrului legislativ 
privind achizițiile publice. 

RA RASIROM se finanțează integral din venituri proprii, întrucât desfășoară o activitate generatoare de 
venituri, obținând veniturile în funcție de specificul activității desfășurate. Fundamentarea veniturilor s-a realizat 
pe baza previziunilor privind sursele de venit și posibilitatea lor de valorificare. La elaborarea bugetului de 
cheltuieli a fost analizat aspectul necesitații cheltuielilor propuse, precum și cuprinderea acestora în necesarul 
pentru realizarea indicatorilor programați. Execuția cheltuielilor în Regie a urmărit angajarea cheltuielilor 
proporțional cu realizarea veniturilor, cu observarea criteriilor de eficiență și regularitate a tuturor cheltuielilor 
angajate, fiind respectată diagrama de flux a procesului de realizare a acestora. 

Regia și-a adaptat cu dificultate resursele disponibile în vederea creșterii gradului de competitivitate în cadrul 
procedurilor de achiziție publică la care a participat sau intenționa să participe ca ofertant de produse și servicii.

 

Recomandări 
 

Nu au fost formulate recomandări. 
 

 

 

 

 

 
32. AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 

 

Prezentare ANL este o instituție de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse de finanțare în 
domeniul construcției de locuințe, având autonomie financiară. ANL a fost înființată prin Legea nr. 152/1998
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
se află sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).  

Activitatea ANL se desfășoară prin administrația centrală, iar la nivel teritorial funcționează opt oficii regionale 
pentru locuințe (Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, București-Ilfov). Oficiile 
regionale se înființează prin hotărâre a Consiliului de Administrație al ANL și nu au personalitate juridică. 

 

Constatări Prin misiunea de audit de conformitate au fost identificate unele deficiențe cu privire la activitatea ANL, 
referitoare, în principal, la următoarele aspecte: 
 modul de monitorizare și reflectare în evidențele tehnico-operative sau contabile a veniturilor de încasat 

din chirii sau vânzarea locuințelor; 
 modul de reflectare în contabilitate a imobilizărilor corporale în curs de execuție; 
 inventarierea elementelor patrimoniale; 
 modul de reflectare a unor operațiuni economice în contabilitate (reflectarea și urmărirea unor creanțe, 

menținerea unor sume în curs de clarificare peste termenul legal); 
 efectuarea unor plăți semnificative pentru despăgubiri civile, fără analizarea și identificarea cauzelor. 

 

În contextul lipsei unei evidențe extracontabile (tehnico-operative) analitice/informatizate privind drepturile 
de încasat și încasările efectiv realizate de ANL pentru fiecare unitate locativă în parte, Curtea de Conturi a 
constatat dificultatea/imposibilitatea efectuării unor verificări exhaustive asupra modului de realizare a 
veniturilor/creanțelor, respectiv insuficiența instrumentelor și pârghiilor de control prin care să se poată asigura 
un nivel ridicat de încredere asupra corectitudinii și completitudinii veniturilor și creanțelor înregistrate de ANL. 

Din verificările efectuate asupra situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat 
al statului, precum și asupra legalității realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor, a rezultat că unele 
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obiective de investiții (amplasamente) s-au menținut în mod eronat în evidența contabilă a ANL, respectiv în 
contul contabil „Imobilizări corporale în curs de execuție”, după finalizarea lucrărilor de construcție și efectuarea
recepției la terminarea lucrărilor. 

Nu s-au evidențiat în conturi în afara bilanțului ipotecile imobiliare constituite de clienți în favoarea ANL pe 
toată durata acordării creditelor ipotecare pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea și 
extinderea de locuințe din resursele proprii ale Agenției Naționale pentru Locuințe. Deficiența a fost remediată 
în timpul auditului de conformitate. 

Au existat unele neconcordanțe între evidența contabilă analitică și cea sintetică a contului „Furnizori de 
imobilizări” ca urmare a înregistrării eronate a unor operațiuni economice. Și această deficiență a fost remediată 
în timpul misiunii de audit. 

S-au constatat deficiențe privind instrumentele și modul de urmărire a constituirii resurselor ANL obținute 
din vânzarea locuințelor pentru tineri și nerespectarea principiului contabilității pe bază de angajamente la 
înregistrarea în contabilitate a drepturilor de încasat. 

De asemenea, s-au constatat neconcordanțe între soldul contului „Terenuri” și terenurile înregistrate în 
evidențele cadastrale, în sumă de 86 mii lei, cauzate de înregistrarea eronată a scoaterii din evidență a unor 
cote-părți de terenuri care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare în rate. 

S-a înregistrat în evidența financiar-contabilă, în conturi de cheltuieli, suma de 2.812 mii lei, reprezentând 
punerea în executare a unor hotărâri judecătorești și cheltuieli de judecată stabilite de instanțe, fără a se stabili 
regimul juridic al acestora (cheltuieli în sarcina instituției, sume recuperabile de la terțe persoane etc.) și fără 
identificarea și stabilirea cauzelor care le-au generat. 

Nu s-a analizat cu ocazia inventarierii și s-au menținut în mod nejustificat în soldul contului „Decontări din 
operațiuni în curs de clarificare” la data de 31.12.2017 anumite sume (247 mii lei), peste termenul prevăzut de 
normele legale. În timpul misiunii de audit de conformitate abaterea a fost remediată.  

S-au reflectat în mod eronat, în contul „Creditori sub 1 an”, unele obligații cu scadență peste 1 an, în 
cuantum de 763 mii lei, eroare remediată în timpul misiunii.  

Exceptând aspectele menționate mai sus, referitoare la indicatorii de venituri/creanțe, cheltuielile cu 
despăgubirile civile și modul de reflectare a unor operațiuni economice în evidența contabilă, pentru celelalte 
obiective de audit de conformitate nu au fost identificate abateri semnificative în activitatea auditată, fiind 
reflectate cu acuratețe în situațiile financiare întocmite pentru anii 2016 și 2017. 

 

Recomandări 
 

 efectuarea procesului de inventariere a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii, ținând cont de următoarele: 
- asigurarea unei organizări corespunzătoare pentru inventariere (persoane implicate, resurse materiale 

alocate, fond de timp etc.); 
- instruirea membrilor Comisiei de inventariere, astfel încât să fie respectate pe deplin prevederile legale 

și procedurale în domeniu; 
- realizarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale, în mod analitic, și reflectarea concluziilor în 

documentele specifice inventarierii și în Registrul-inventar; 
- valorificarea corespunzătoare a concluziilor Comisiei de inventariere, astfel încât datele din situațiile 

financiare ale entității să fie puse de acord cu situația reală a elementelor de natura activelor, datoriilor 
și capitalurilor proprii, stabilită pe baza inventarului. 

 dispunerea de către conducerea ANL a unor măsuri în vederea: 
- identificării unor soluții pentru obținerea în mod periodic (lunar/trimestrial) de la UAT-uri a tuturor 

informațiilor referitoare la unitățile locative primite în administrare (destinate închirierii sau vânzării) și la 
veniturile cuvenite ANL, cu indicarea categoriei/sursei veniturilor, a modului de calcul/fundamentării
veniturilor, a termenelor de plată, a modului de stingere a obligației față de ANL etc. 

- modificării cadrului procedural și implementării la nivelul ANL a unor instrumente de control asupra 
informațiilor și veniturilor transmise de UAT-uri, cu asigurarea mijloacelor și resurselor necesare (bază 
materială și resursă umană). 
Pentru realizarea recomandărilor de mai sus se va avea în vedere parcurgerea următorilor pași: 

- evaluarea posibilității modificării cadrului normativ în sensul instituirii obligației de raportare și standar-
dizare a informațiilor transmise de UAT-uri către ANL, respectiv efectuarea demersurilor necesare la 
nivelul ordonatorului de credite principal;
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- informatizarea activității de monitorizare a veniturilor, respectiv achiziționarea unei aplicații informatice 
astfel încât ANL să poată centraliza și analiza lunar datele furnizate de către fiecare UAT-uri.  

 înregistrarea corectă a operațiunilor privind contul „Terenuri” și punerea de acord a acestuia cu situația 
juridică a terenurilor, respectiv dreptul de proprietate și înregistrările din evidența cadastrală; 

 stabilirea regimului juridic al cheltuielilor reprezentând punerea în executare a unor hotărâri judecătorești 
și cheltuieli de judecată stabilite de instanțe (cheltuieli în sarcina instituției, sume recuperabile de la terțe 
persoane etc.) și identificarea cauzelor care le-au generat, anterior trecerii acestora pe costuri; 

 transpunerea prevederilor OMFP nr. 1954/2005 într-un act administrativ intern, prin care să se stabilească 
categoriile de cheltuieli ce se vor include în bugetul de venituri și cheltuieli și contul de execuție bugetară, 
pe titluri și articole bugetare, cu precizarea bazei legale a introducerii acestora; 

 finalizarea demersurilor pentru clarificarea sumelor existente în soldul contului „Decontări din operațiuni în 
curs de clarificare” la 31.12.2017 și efectuarea înregistrărilor în conturile contabile adecvate, respectiv 
încasarea veniturilor/recuperarea cheltuielilor, după caz.

 
 
 

33. INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII 
 

Prezentare Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), instituție publică cu personalitate juridică, este organizat și funcțio-
nează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. ISC este organul tehnic specializat 
care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile: 
 calitatea în construcții; 
 amenajarea teritoriului și urbanismul; 
 autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
 supravegherea pieței produselor pentru construcții; 
 avizarea, în condițiile legii, a documentațiilor tehnico-economice pentru investițiile finanțate din fonduri publice;
 performanța energetică. 

În cadrul ISC funcționează opt inspectorate regionale în construcții fără personalitate juridică, în subordinea 
cărora își desfășoară activitatea 41 de inspectorate județene în construcții. 

Conducerea ISC este asigurată de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, ajutat de inspectorul 
general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, numiți și revocați din funcție prin decizie a prim-ministrului. 
Inspectorul general exercită întreaga autoritate asupra structurilor din cadrul ISC și îl reprezintă în raporturile 
cu autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale ori cu alte organe ale administrației publice centrale, 
precum și cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.  

Inspectorul general al ISC are calitatea de ordonator terțiar de credite. Începând cu data de 1.01.2015, ISC 
este finanțat integral din venituri proprii.

 

Constatări 
 

Aspectele rezultate, ca urmare a auditului de conformitate desfășurat în anul 2018, la Inspectoratul de Stat 
în Construcții (ISC) constau în: 

• nerespectarea principiului contabilității pe bază de angajamente, în ceea ce privește recunoașterea în 
contabilitate a veniturilor constatate/creanțelor datorate instituției de către investitori/proprietari persoane 
fizice și/sau juridice. Entitatea a înregistrat în contabilitate veniturile efectiv încasate fără a înregistra 
creanțele/veniturile de încasat la momentul nașterii drepturilor (data emiterii ordinului de începere a 
lucrărilor). ISC a procedat la înregistrarea în contabilitate a veniturilor la momentul încasării acestora, 
întrucât în monografia contabilă utilizată pentru înregistrarea veniturilor/încasărilor din cote nu a fost 
prevăzută folosirea conturilor specifice de debitori/creanțe în care să se reflecte drepturile de creanță ale 
ISC chiar de la momentul nașterii obligației de plată din partea investitorilor/proprietarilor, indiferent de 
modalitatea de stingere a creanței. Menționăm că pentru respectarea principiilor contabilității de 
angajamente, e necesar ca obligațiile de plată ale investitorilor/proprietarilor către ISC, stabilite în 
cuantumul și la termenele prevăzute de prevederile legale aplicabile, să fie evidențiate în conturile de 
creanțe (debitori) ale instituției, în corespondență cu conturile de venituri proprii/datorii către bugetul de 
stat, iar fiecare încasare înregistrată în conturile ISC să diminueze soldul creanțelor instituției. Deficiența a 



250 

fost parțial corectată de către ISC în situațiile financiare ale anului 2017. De asemenea, instituția 
subordonată MDRAP a luat măsuri de remediere, începând cu data de 1.01.2018, prin modificarea 
procedurilor contabile de înregistrare și reflectare a veniturilor și creanțelor instituției;  

• neanalizarea cu ocazia inventarierii și menținerea nejustificată în soldul contului „Decontări din operațiuni 
în curs de clarificare” a unor sume (215 mii lei) care au depășit termenul legal de clarificare prevăzut în 
normele legale și pentru care entitatea nu a inițiat/finalizat demersurile în vederea clarificării și efectuării 
înregistrărilor contabile adecvate, eventual, luarea măsurilor ce se impun în vederea recuperării debitelor;

• menținerea în conturile de creanțe și datorii a unor sume (80 mii lei) aferente debitelor transmise în vederea 
încasării la organele specializate ale statului (ANAF), concomitent cu raportarea acestora ca fiind datorii 
ale instituției către bugetul de stat. Cauza acestei deficiențe o reprezintă neefectuarea înregistrărilor 
contabile adecvate la momentul transmiterii către ANAF a debitelor ISC, în conformitate cu normele 
contabile aplicabile, având drept consecință supradimensionarea creanțelor raportate de entitate, 
concomitent cu supradimensionarea obligațiilor entității către bugetul de stat reflectate în situațiile financiare 
întocmite de entitate la 31.12.2017; 

• deficiențe în organizarea și efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului (nu au fost înregistrate unele plu-
suri/minusuri de inventar, unele creanțe și obligații față de terți nu au fost inventariate conform prevederilor 
legale, acestea fiind inventariate prin solicitarea de confirmare a soldurilor după perioada de finalizare a 
inventarierii și data de depunere a situațiilor financiare); 

• deficiențe în organizarea și implementarea controlului intern (lipsa/neactualizarea unor proceduri, neactua-
lizarea Registrului de riscuri și neauditarea cel puțin o dată la trei ani a activităților).  

 În contextul lipsei, la nivelul ISC, a unei evidențe extracontabile (tehnic-operative) analitice/informatizate 
privind drepturile de încasat și încasările efectiv realizate de ISC pentru fiecare obiectiv de investiții în parte, 
se constată imposibilitatea efectuării unor verificări exhaustive asupra modului de realizare a veniturilor/
creanțelor, respectiv insuficiența instrumentelor și pârghiilor de control prin care să se poată asigura un nivel 
ridicat de încredere asupra corectitudinii și completitudinii veniturilor și creanțelor înregistrate de ISC.  
 În consecință, având în vedere imposibilitatea de a colecta probe de audit suficiente, relevante și de 
încredere care să susțină o opinie cu privire la modul de realizare a veniturilor/creanțelor, auditorii publici 
externi nu s-au putut exprima asupra exactității și completitudinii indicatorilor de venituri și creanțe ale ISC din 
anii 2016-2017. 

Exceptând aspectele menționate mai sus referitoare la indicatorii de venituri și creanțe din cotele încasate 
de ISC, pentru celelalte obiective de audit (execuția cheltuielilor, utilizarea fondurilor pentru desfășurarea de 
activități conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor entității etc.), nu au fost identificate abateri în activitatea 
auditată, fiind reflectate cu acuratețe în situațiile financiare întocmite pentru anii 2016 și 2017. 

 

Recomandări 
 

 implementarea unor instrumente suplimentare de control intern și organizarea la nivelul ISC a unei evidențe 
analitice/informatizate privind drepturile de încasat și încasările efectiv realizate de ISC;  

 finalizarea demersurilor pentru clarificarea sumelor existente în soldul contului „Decontări din operațiuni în curs 
de clarificare” la 31.12.2017, obținerea avizului ordonatorului principal de credite și efectuarea înregistrărilor în 
conturile contabile adecvate, respectiv încasarea veniturilor/recuperarea cheltuielilor, după caz; 

 completarea procedurii operaționale privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii, în sensul instituirii obligației de a finaliza confirmările soldurilor conturilor de
creanțe și obligații față de terți până la data încheierii inventarierii anuale a patrimoniului; 

 continuarea demersurilor pentru actualizarea Registrului riscurilor; 
 dispunerea măsurilor în vederea auditării cel puțin o dată la trei ani a activităților auditabile; redimen-

sionarea compartimentului de audit public intern, cu asigurarea necesarului de personal și prioritizarea 
activității pe bază de riscuri, astfel încât să se respecte prevederile art. 15 și 16 din Legea nr. 672/2002.
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Verificarea alocării și utilizării subvențiilor de la bugetul de stat destinate finanțării 
activităților muzeistice 

 
1. MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI 

 

Prezentare Muzeul Național de Artă al României este o instituție publică de cultură de importanță națională, cu 
personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat și funcționează în 
subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale.  

Muzeul a fost înființat prin Legea nr. 803/1946, este acreditat prin Ordinul nr. 2104/19.02.2014, potrivit 
prevederilor Legii nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, și este 
membru ICOM (The International Council of Museums). 

Începând cu anul 1948, muzeul funcționează în clădirea Palatului Regal din București, Calea Victoriei nr. 
49-53, sector 1, fiind cel mai important muzeu de artă din țară. 

Conducerea Muzeului este exercitată de către Manager, numit de Ministerul Culturii și Identității Naționale.
Activitatea managerului este sprijinită de Consiliul de Administrație al Muzeului, organ colectiv de conducere 
cu caracter deliberativ. În cadrul Muzeului funcționează de asemenea Consiliul Științific, organ colegial de 
specialitate cu rol consultativ și o serie de comisii de specialitate, constituite prin decizie scrisă a managerului.

 

Constatări Muzeul a menținut în evidența contabilă bunuri culturale care au făcut obiectul unor litigii în privința stabilirii 
dreptului de proprietate, iar prin pronunțarea unor sentințe judecătorești definitive nu mai aparțin muzeului. În 
concluzie, Muzeul Național de Artă al României a împrumutat prin contracte încheiate în condițiile dreptului 
comun, 5 (cinci) bunuri culturale Parohiei Stavropoleos. Bunurile culturale împrumutate nu au fost recuperate 
după expirarea contractului de împrumut, generând un litigiu soluționat de instanța de judecată. În prezent cele 
cinci bunuri culturale se află în posesia Parohiei, deși ele sunt înregistrate în inventarul Muzeului și în evidențele 
contabile ale acestuia, astfel că se impune necesitatea reglementării scriptice și faptice a situației juridice 
reținute de instanțe definitiv și irevocabil.  

Totodată, nu au fost aprobate norme de reevaluare în mod unitar a bunurilor mobile culturale, valoarea 
reală a acestora nu se poate estima, în evidența financiar-contabilă a muzeului acestea fiind înregistrate la o 
valoare simbolică de 0,3 lei, respectiv 5 lei. În timpul auditului, pentru înlăturarea deficienței constatate s-a 
efectuat corecția contabilă concomitent cu înregistrarea bunurilor în evidențele contabile ale muzeului. 

Muzeul nu a procedat la înregistrarea în evidența financiar-contabilă a unor acțiuni deținute la diverse 
fonduri, primite prin donație (moștenire) în sumă de 279 mii lei, prin utilizarea contului contabil „Alte valori” în 
contrapartidă cu contul contabil „Venituri înregistrate în avans” și nu a contului contabil „Venituri, bunuri și 
servicii primite cu titlu gratuit”, determinând astfel reflectarea necorespunzătoare în contabilitate a acțiunilor 
deținute și a dividendelor aferente. 

Muzeul a pus la dispoziție un spațiu în incinta muzeului, în vederea organizării unui eveniment în perioada 
12/13 decembrie 2016, în baza unui Proces-verbal de predare a spațiului, fără existența prealabilă a unui 
contract de colaborare între părți și fără a fi obținute venituri în sumă de 45 mii lei, conform tarifelor aprobate. 
Acordul de colaborare, sub forma unui Protocol de colaborare s-a încheiat ulterior desfășurării evenimentului 
și fără obținerea acordului ordonatorului principal de credite. Prin urmare, bugetul Muzeului a fost prejudiciat 
cu suma de 45 mii lei, prin neîncasarea unor venituri provenite din utilizarea unor spații din incinta acestuia, 
pentru organizarea unor evenimente. 

Entitatea nu a instituit un cadru organizatoric și funcțional adecvat desfășurării activității de audit intern. 
Structura de audit public intern este subdimensionată, prevăzută cu un singur post, iar în perioada septembrie 
2016-septembrie 2017 funcția a fost vacantă prin exercitarea de către auditor a funcției temporare de contabil 
șef în cadrul Muzeului. În aceste condiții, există riscul de autorevizuire, prin faptul că activitățile coordonate în 
calitate de contabil șef să nu poată fi auditate decât după trecerea unei perioade de trei ani. De asemenea, nu 
au fost cuprinse în sfera auditului public intern o serie de activități desfășurate în cadrul Muzeului 
(concesionarea și închirierea de bunuri aparținând domeniului public), iar în ultimi cinci ani nu a fost efectuată 
evaluarea externă a activității de audit intern de către Compartimentul de audit public intern constituit la nivelul 
entității publice ierarhic superioare.  

Sistemul de control intern managerial nu a fost implementat în totalitate, nefiind dispuse toate măsurile 
pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate 
pe activități. 
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La nivelul entității s-a constatat faptul că au fost efectuate achiziții directe fără utilizarea sistemului electronic 
al achizițiilor publice (SEAP), încălcându-se astfel principiile transparenței și publicității prevăzute de Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, unele achiziții de produse realizându-se în baza unui referat de necesitate, 
fără existența prealabilă a unui anunț de publicitate în SEAP și fără a se încheia un contract de prestări servicii. 
Publicarea anunțului în SEAP s-a realizat pe baza unei oferte de preț acceptată în prealabil de furnizor, iar 
aprobarea colaborării cu furnizorul a fost solicitată conducerii entității printr-o Notă justificativă. În concluzie, nu 
s-a asigurat un tratament egal tuturor operatorilor economici, transparența și integritatea procesului de achiziție 
publică, respectiv promovarea concurenței între operatorii economici. 

Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului a fost realizată fără respectarea în totalitate a prevederilor 
legale. Nu au fost inventariate toate elementele patrimoniale, au fost identificate plusuri la inventar fără a fi 
evidențiate în contabilitate, procesul-verbal de inventariere nu este semnat de către membrii comisiei de 
inventariere, listele cu bunurile propuse pentru casare nu sunt semnate de membrii Comisiei de inventariere, 
o parte din listele de inventariere nu sunt semnate de Compartimentul contabilitate. 

În perioada auditată s-au efectuat plăți în afara cadrului legal, prin: 

- achitarea sumei de 45 mii lei prin încheierea unui contract de servicii de consultanță în resurse umane 
fără ca serviciul să fie prevăzut în Programul anual al achizițiilor publice, prestat și recepționat. 
Ordonatorul de credite nu a dispus constituirea unei comisii în vederea analizării ofertelor depuse de 
eventuali furnizori de astfel de servicii, nu s-a fost respectat faza de lichidare a cheltuielilor prin 
verificarea existenței obligației de plată pe baza documentelor justificative din care sa rezulte realitatea 
serviciului efectuat, iar plata s-a efectuat de către conducătorul Compartimentului financiar-contabil, 
fără ca serviciul să fie recepționat, în acest sens nefiind întocmite documente care să probeze 
executarea și recepționarea serviciilor; 

- achitarea sumei de 22 mii lei fără documente justificative prin care să fie probată contraprestația 
serviciilor de service/mentenanță a echipamentelor de climatizare. 

Au fost identificate situații de afectare a bugetului instituției prin plata unor amenzi contravenționale fiind rezultatul 
sancționării unui management defectuos și al nerespectării cadrului legal cu privire la operațiunile desfășurate de 
entitate și pentru care nu au fost instituite măsuri de recuperare a sumelor de la persoanele sancționate. 

S-a mai constatat gestionarea deficitară a resurselor financiare alocate pentru organizarea unei expoziții 
prin achiziționarea unei cantități mai mari de material lemnos și materiale promoționale pentru promovarea 
expoziției, dar și imobilizarea de fonduri prin existența unor stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă în valoare 
de 827 mii lei, compuse din publicații, respectiv cataloage și diverse afișe. 

În concluzie, în urma misiunii de audit de conformitate s-a constatat faptul că utilizarea subvențiilor de la 
bugetul de stat destinate finanțării activităților muzeistice nu este în concordanță, sub toate aspectele semnifi-
cative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea. 
Situațiile financiare raportate la data 31.12.2017 nu oferă o imagine fidelă a poziției patrimoniale și performanței 
financiare a entității, iar efectuarea neadecvată a inventarierii nu oferă asigurări rezonabile asupra elementelor 
patrimoniale. Managementul entității nu a acordat atenția cuvenită organizării Sistemului de control intern 
managerial, iar structura de audit nu poate constitui un sprijin pentru managementul de top în evaluarea 
riscurilor la care se supune activitatea entității și nu contribuie semnificativ la îmbunătățirea Sistemului de 
control intern managerial, fapt ce a determinat existența abaterilor de la legalitate și regularitate constatate și 
prezentate în actul de control. 

Recomandări  pentru bunurile mobile culturale ce vor fi împrumutate altor entități, la inițierea unor noi contracte de 
împrumut sau comodat să fie menționat și dreptul de proprietate. Pentru bunurile culturale împrumutate 
deja, în măsura în care se refuză recunoașterea dreptului de proprietate, se recomandă deschiderea unei 
acțiuni în revendicare a bunurilor mobile și înregistrarea corespunzătoare, în acord cu prevederile legale,
a acțiunilor deținute la diverse fonduri de investiții, dobândite prin moștenire; 

 dispunerea măsurilor legale ce se impun pentru recuperarea sumei de 45 mii lei cu respectarea 
prevederilor art. 73^1 al Legii finanțelor publice nr. 500/2002, concomitent cu efectuarea unei misiuni de 
audit având ca obiectiv analiza oportunității închirierii unor spații; 

 efectuarea unei analize de către Consiliul de Administrație asupra modului de organizare și desfășurare a 
activității de audit intern la nivelul muzeului, în vederea asigurării organizării și funcționalității structurii de 
audit intern în conformitate cu prevederile legale, în condițiile eficienței și eficacității; efectuarea unei 
misiunii de audit public intern privind concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al 
statului ori al unităților administrativ-teritoriale;
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 elaborarea și dezvoltarea Sistemului de control managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități; 
elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale privind achizițiile publice în strictă 
concordanță cu normativele în vigoare în materia achizițiilor publice; 

 organizarea și efectuarea operațiunilor de inventariere asupra tuturor elementelor de activ, datorii și 
capitaluri proprii, cu respectarea strictă a prevederilor legale; 

 revizuirea Procedurii formalizate generale de organizare expoziții temporare, astfel încât să prevadă utilizarea 
fondurilor publice prin asigurarea legalității, regularități, economicității, eficienței și eficacității acestora; 

 identificarea posibilităților de valorificare a stocurilor de cataloage/afișe cu mișcare lentă și a celor fără 
mișcare și dispunerea de măsuri de distribuire a acestora către publicul-țintă interesat. 

 
 
 

2. MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ AL ROMÂNIEI 
 

Prezentare Muzeul Național de Artă Contemporană al României este instituție publică de cultură de importanță 
națională, cu personalitate juridică, funcționând în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale. 
Activitatea Muzeului constă în colecționarea, conservarea, cercetarea, restaurarea, comunicarea și expunerea, 
în scopul cunoașterii, educării și recreării bunurilor de artă vizuală contemporană, fiind în serviciul societății și 
deschisă publicului. 

Conducerea Muzeului este asigurată de un manager, un Consiliul de Administrație, organism colectiv de con-
ducere cu rol deliberativ și de Consiliul Științific, organism colegial cu rol consultativ. Managerul conduce și 
răspunde de activitatea Muzeului și, totodată, îndeplinind și funcția de președinte al Consiliului de Administrație. 

Constatări Muzeul, prin bugetul aprobat de Ministerul Culturii a avut prevăzută suma de 203 mii lei la titlul „Cheltuieli 
de capital”, reprezentând subvenții pentru investiții pentru expertiza tehnică structuri, obținerea autorizației ISU, 
audit energetic pentru Sala Dalles. Din subvenția alocată, suma de 20 mii nu a fost utilizată, însă nu a fost 
virată la bugetul de stat, deși aceasta trebuia virată la bugetul de stat până la sfârșitul anului în care suma a 
fost alocată. În timpul misiunii de audit, suma a fost evidențiată în contabilitate și virată la bugetul de stat. 
Pentru virarea cu întârziere a subvenției au fost calculate dobânzi și penalități de întârziere. 

Muzeul a elaborat și fundamentat bugetul de venituri și cheltuieli fără să prevadă sume la articolul bugetar 
„Cheltuieli cu consultanță și expertiză”, în condițiile în care Muzeul a efectuat cheltuieli cu serviciile de asistență 
juridică. În acest sens, cheltuielile efectuate de muzeu au fost reflectate la articolul bugetar „Alte cheltuieli 
legale”. Totodată, nu au fost respectate prevederile legale cu privire la modul de fundamentare a veniturilor 
proprii, în sensul că, în situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele entității 
în ultimii doi ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, entitatea trebuie să fundamenteze 
veniturile proprii pentru anul bugetar în care se elaborează proiectul de buget, cel mult la nivelul realizărilor din 
anul precedent anului curent. 

În cadrul exercițiilor financiare 2012-2016, amortizarea calculată asupra activelor fixe necorporale nu a fost 
corect evidențiată în contabilitate și, implicit, a fost raportată eronat în situațiile financiare. În timpul misiunii de 
audit, abaterea a fost remediată prin întocmirea unei note contabile de corecție. 

Muzeul nu a evaluat și înregistrat în contabilitate un număr de 1.770 de opere de artă aflate în gestiunea 
„Custodii”, reprezentând picturi, colaj, grafică, fotografii, printuri, sculptură, afișe, primite de la diverși artiști, 
pentru care nu există documente de predare-primire între entitate și deținătorul de drept. Întrucât contabilitatea 
a fost organizată numai cantitativ, nu și valoric în evidența tehnico-operativă, nu se poate estima valoarea celor 
1.770 de bunuri culturale mobile. 

Muzeul a evidențiat în conturile contabile „Terenuri” și „Clădiri” bunuri în valoare de 280.583 mii lei, 
aparținând domeniului public al statului, aflate în folosință muzeului deși evidențierea trebuia să se realizeze 
în contul în afara bilanțului „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință”. De asemenea, entitatea nu 
a înregistrat în contabilitate, și implicit, reflectat în situațiile financiare, suma de 242 mii lei, reprezentând un 
număr de 101 bunuri culturale mobile intrate în patrimoniu prin donație. 

Muzeul a procedat la evidențierea unor cheltuieli privind asigurările auto prin înregistrarea valorii pe chel-
tuielile anului în care a avut loc plata și nu la momentul creării obligației de plată, nerespectându-se astfel 
principiului contabilității pe bază de angajamente. În timpul misiunii de audit, abaterea a fost remediată prin 
întocmirea unei note contabile de corecție.
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În perioada 2015-2016, entitatea a înregistrat și decontat în mod eronat suma de 77 mii lei de la titlul „Bunuri și
servicii”, cheltuieli pentru servicii de expertiză tehnică, în loc de la titlul „Active nefinanciare”, aspect care a condus la 
denaturarea rezultatului patrimonial stabilit la sfârșitul exercițiilor bugetare 2015 și 2016 și a valorii de inventar a 
obiectivului. În timpul misiunii de audit, abaterea a fost remediată prin întocmirea unei note contabile de corecție. 

Muzeul a procedat la închirierea unui spațiu cu suprafața de 557 mp, prin licitație publică fără ca modelul 
contractului-cadru prevăzut de caietul de sarcini să corespundă Contractului de închiriere efectiv încheiat, prin 
eliminarea condiției de plată în avans, menționată în caietul de sarcini. În contract a fost convenit ca plata 
chiriei să fie efectuată după o perioadă de 16 zile de la data expirării termenului de închiriere și nu în avans. 
De asemenea, s-a constatat faptul că suma nu a fost achitată, iar chiria percepută pentru spațiul închiriat nu a 
fost calculată conform tarifului aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii. 

Muzeul nu a organizat și nu a exercitat controlul intern managerial în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, întrucât: 

- nu au fost actualizate fișele posturilor cu sarcini/atribuții și responsabilități privind exercitarea controlului 
intern managerial pentru membrii comisiei; 

- nu a fost constituită o echipă de gestionare a riscurilor; 

- nu a fost actualizat programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial;  

- nu s-au introdus responsabilități și termene de aplicare și nu s-au constituit structuri speciale cu atribuții de monito-
rizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial; procedurile 
operaționale nu au fost actualizate și completate, conform modificărilor organizatorice și legislative intervenite; 

- nu au fost identificate la nivelul tuturor compartimentelor funcțiile sensibile.  
De asemenea, deși entitatea are organizat un compartiment de audit, acesta nu a funcționat în conformitate 

cu prevederile legale. Planurile anuale pentru perioada 2015-2017 nu au fost întocmite în funcție de analiza și 
evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activități sau operațiuni din cadrul muzeului, pe baza inventarierii 
tuturor structurilor și activităților auditabile, nu au fost realizate toate misiunile de audit planificate. Muzeul nu 
și-a îndeplinit obligațiile de raportare în domeniul auditului intern, rapoartele anuale de activitate nefiind 
transmise și înregistrate la Ministerul Culturii și la Curtea de Conturi. 

Pentru autovehiculele aflate în parcul auto Muzeul nu a întocmit fișele pentru activității zilnice (FAZ), iar 
foile de parcurs nu au fost completate cu toate elementele prevăzute de formularul standard, nefiind respectate 
prevederile din Normativul privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile.  

Muzeul nu a efectuat recepția serviciilor angajate și nici nu au fost emise documente, în vederea efectuării plății 
unui contract de prestări servicii având ca obiect întocmirea documentației cadastrale pentru imobilul în care se află 
sediul muzeului, din Palatul Parlamentului, pentru înscrierea în cartea funciară, în condițiile în care, muzeul nu deține 
documentele care să ateste dreptul de administrare asupra clădirii în conformitate cu HG nr. 1705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

 

Recomandări 
 

 fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiile financiare viitoare să se realizeze prin 
alocarea de fonduri pentru cheltuieli în funcție de clasificația bugetară, astfel încât plățile efectuate și 
cheltuielile înregistrate să se regăsească, în contul de execuție, la alineatul bugetar corespunzător. 
Totodată, la fundamentarea veniturilor proprii să se țină cont de gradul de realizare a veniturilor proprii din 
ultimii doi ani consecutivi; 

 Muzeul va stabili o comisie ce va avea ca atribuție evaluarea bunurilor și, ulterior, înregistrarea valorii 
reevaluate a acestora în evidența contabilă; 

 managementul muzeului va dispune: 

- înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor aparținând domeniului public al statului, pe baza actelor 
și documentelor justificative care atestă dreptul de administrare, dar și actualizarea Inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

- măsurile necesare pentru evidențierea în contabilitate a bunurilor donate, inventarierea și clarificarea 
diferenței valorice constatate între valoarea bunurilor culturale mobile înscrise în contractele de donație 
și valoarea rezultată din centralizarea bunurilor cuprinse în „Lista de lucrări” – anexă la contract, prin 
punerea de acord a situației reale a bunurilor donate; 

- organizarea și conducerea evidenței contabile analitice a activelor fixe necurente în conformitate cu 
prevederile legale; 
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- măsuri pentru implementarea standardelor de control intern și dezvoltarea Sistemului de control intern 
managerial în toate compartimentele din cadrul entității în strânsă legătură cu cele cinci componente 
ale controlului intern; 

- măsurile necesare pentru organizarea și desfășurarea activității de audit intern în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, analizându-se riscurile identificate în cadrul activităților specifice entității 
și prin realizarea misiunilor de audit public intern prevăzute în planurile de audit public intern; 

- clarificarea condițiilor în care a fost încheiat contractul pentru întocmirea documentației cadastrale a 
imobilul situat în sediul Palatului Parlamentului, în condițiile în care muzeul nu deține documente care 
să ateste dreptul de administrare, dar și pentru stabilirea regimului juridic al acestui imobil; 

- măsurile necesare în vederea urmăririi și încasării sumelor cuvenite prin contractul de închiriere 
încheiat. Conducerea Muzeului va dispune măsuri pentru analizarea circumstanțelor care au condus 
la facturarea cu un alt tarif a spațiului pus la dispoziția unui terț, dar și pentru clarificarea și recuperarea 
eventualelor venituri neîncasate de la chiriașii rău platnici.

 
 
 

 
Verificarea operațiunilor Băncii Naționale a României 
 ce intră în competența Curții de Conturi a României  

 

Prezentare Banca Națională a României (BNR) funcționează în baza prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul 
Băncii Naționale a României. 

Banca Națională a României este banca centrală a României, instituție publică independentă, având ca 
obiectiv fundamental asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. 

Principalele atribuții ale Băncii Naționale a României sunt: 
- elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb; 
- autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și 

monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare; 
- emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României; 
- stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia; 
- administrarea rezervelor internaționale ale României. 

În anul 2018 a fost efectuată misiunea de audit de conformitate cu tema „Verificarea operațiunilor 
comerciale ce intră în competența de control a Curții de Conturi”, pentru perioada 2016-2017. 

 

Constatări S-a constatat menținerea în contul de imobilizări în curs de execuție a unor servicii recepționate în perioada 
2015-2016, situație care s-a remediat operativ în timpul misiunii, prin înregistrarea în contul de imobilizări 
necorporale a sumelor reprezentând contravaloarea studiilor recepționate, în valoare de 316 mii lei.  

În notele explicative la situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2016 nu s-au detaliat motivele prezentării 
unor solduri modificate ale unor conturi față de situațiile financiare ale anului 2015. Din analiza informațiilor 
prezentate în situațiile financiare aferente anului 2016 a rezultat faptul că modul de prezentare a datelor financiare 
în Bilanțul anual, respectiv în „Contul de profit și pierdere” pentru anul încheiat, a fost diferit în anul 2016 față de 
anul precedent, fără ca acest aspect să fie detaliat în notele explicative la situațiile financiare. 

Operațiunea de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului Băncii Naționale a României pe anul 
2016 nu a fost încheiată, în sensul în care nu s-a efectuat evaluarea și înregistrarea în evidența contabilă a 
plusurilor de inventar constatate și nici nu s-au luat măsuri în vederea clarificării minusurilor constatate. În 
timpul verificării, entitatea a luat măsuri în vederea remedierii deficienței. 

De asemenea, au fost identificate unele deficiențe referitoare la: 
 desfășurarea procedurii de atribuire a unui contract de achiziții, respectiv declararea unui ofertant ca 

„ADMIS” în urma procesului de evaluare a documentelor de calificare, în condițiile în care termenul de 
valabilitate al garanției de participare nu acoperea integral cerințele precizate în anunțul de participare; 

 neconstituirea unei garanții de bună execuție în conformitate cu prevederile contractului de achiziție de lucrări; 
 acceptarea unei garanții bancare cu un mecanism de executare neacoperitor pentru BNR, în calitate de 

autoritate contractantă;  
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 neurmărirea modificării termenilor și condițiilor unei garanții ca urmare a schimbării prestatorului în cadrul 
unui contract comercial. În timpul controlului, BNR a dispus măsuri operative în vederea remedierii 
deficienței respective; 

 nesolicitarea prelungirii valabilității unei polițe de asigurare ca urmare a necoroborării termenilor și 
condițiilor contractului comercial cu data ordinului de începere a lucrărilor. 
Curtea de Conturi concluzionează că, în general, cu excepția deficiențelor consemnate în Raportul de 

control, operațiunile verificate care intră în competența de verificare a Curții de Conturi au fost efectuate de 
Banca Națională a României cu respectarea cadrului legal aplicabil.  
 

Recomandări Au fost formulate următoarele recomandări: 
 analiza tuturor operațiunilor înregistrate în contul de imobilizări în curs de execuție și efectuarea înregis-

trărilor corespunzătoare în evidența contabilă a entității, în conformitate cu dispozițiile normelor interne; 
 respectarea prevederilor Normei nr. 1/2007 privind organizarea și conducerea contabilității BNR în ceea ce 

privește prezentarea notelor explicative la situațiile financiare; 
 dispunerea măsurilor în vederea valorificării, conform dispozițiilor legale, a rezultatelor inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 
 analiza tuturor documentațiilor privind procedurile de achiziții publice aflate în derulare, identificarea 

eventualelor situații similare celor constatate și dispunerea măsurilor legale în consecință. 
 
 
 

 
 

Verificarea modului de realizare a veniturilor proprii  
la Academia Română 

 

Prezentare Academia Română, cel mai înalt for național de consacrare științifică și culturală al țării, este continuatorul 
și unicul legatar al Societății Literare Române, înființată în 1866, reorganizată în 1867 în Societatea Academică 
Română și în 1879 în Academia Română. Academia Română reunește personalități consacrate din domeniile 
științei și culturii. 

 Academia Română, ordonator principal de credite, organizată în baza prevederilor Legii nr. 752/2001, 
republicată, este instituție de interes public național de cercetare în domeniile fundamentale ale științei, 
autonomă, cu personalitate juridică de drept public. 

Academia Română este organizată în secții de specialitate și are filiale la Cluj-Napoca, Iași și Timișoara 
care sunt unități cu personalitate juridică înființate prin hotărâre a Adunării Generale. Activitatea științifică a 
Academiei Române se realizează prin secțiile de specialitate, institute și centre de cercetare, precum și prin 
intermediul unor comitete naționale, comisii de specialitate și colective de lucru cu caracter consultativ.  

Academia Română are în subordine Biblioteca Academiei, Editura Academiei Române, Casa Oamenilor 
de Știință, Clubul Oamenilor de Știință, Revista „Academica” și Fundația „Patrimoniu”.  

Sub supravegherea și controlul Academiei Române funcționează potrivit statutelor și „actului de fundațiune” 
Fundația testamentară a familiei Menachem H. Elias.  

În subordonarea și administrarea Academiei Române funcționează Spitalul „Elias”, unitate sanitară cu 
personalitate juridică și Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă.  

Sub egida Academiei Române funcționează: Fundația Națională pentru Știință și Artă, Fundația Europeană 
Titulescu, Fundația „Horia Hulubei”, Centrul de cercetări juridice fundamentale al Universității din Craiova, 
precum și alte entități care beneficiază de Statutul Academiei Române. 

În anul 2018, la Academia Română s-a desfășurat misiunea de audit de conformitate cu tema
verificarea modului de realizare a veniturilor proprii. 

Potrivit obiectivului general, misiunea a vizat îndeplinirea obiectivelor referitoare la modul de stabilire, evidențiere 
și urmărire a încasării veniturilor proprii, realizate prin exploatarea terenurilor deținute de Academia Română, agricole 
și forestiere (administrate de Fundația „Patrimoniu” și Ocolul Silvic Penteleu), dar și din activitățile comerciale 
desfășurate de Clubul Oamenilor de Știință, înființat pe lângă Casa Oamenilor de Știință – ordonator terțiar de credite 
din subordinea Academiei Române, precum și modul de utilizare a acestor resurse. 
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Constatări  Casa Oamenilor de Știință are ca obiect de activitate asigurarea condițiilor tehnico-materiale, admi-
nistrativ-gospodărești și sociale necesare desfășurării programelor științifice, culturale, interne și internaționale, 
de creație, odihnă, protocol și alimentație publică, precum și a altor acțiuni inițiate de Academia Română și de 
unitățile din cadrul acesteia. 

În structura Casei Oamenilor de Știință funcționează Clubul Oamenilor de Știință, entitate înființată prin 
Decizia Președintelui Academiei Române nr. 54/2007 ca unitate fără personalitate juridică.  

În prezent, din punct de vedere organizatoric, Clubul se subordonează direct Academiei Române, însă din punct 
de vedere fiscal și al situațiilor de raportare financiară, acesta reprezintă o subunitate a Casei Oamenilor de Știință, 

Clubul Oamenilor de Știință funcționează autonom și este finanțat din veniturile proprii realizate din activități 
de alimentație publică, prestări servicii, închirieri și din veniturile proprii ale Academiei Române. 

Din verificările efectuate s-a constatat faptul că nu există proceduri de lucru pentru stabilirea prețurilor de 
vânzare ale preparatelor și mărfurilor prevăzute în lista de meniu, nici pentru obținerea veniturilor din închiriere, 
parcări, iar cele existente nu sunt actualizate conform ultimelor modificări legislative și situației actuale de 
personal. Din analiza veniturilor obținute din încasările taxelor pentru parcare rămase după virarea cotei-părți 
de 50% la bugetul statului s-a constatat că sistemul de percepere a acestor taxe nu funcționează și nu 
contribuie la creșterea veniturilor entității, întrucât nu există o evidență contabilă clară a încasărilor realizate. 

De asemenea, s-a constatat și faptul că nu există proceduri privind întocmirea contractelor de angajare a 
evenimentelor, iar lipsa unei evidențe clare a acestora a condus la imposibilitatea realizării unei analize a 
evenimentelor derulate în cadrul unității.  

Mai mult, s-a constatat și faptul că tarifele practicate nu au mai fost actualizate din anul 2015, iar 
dimensionarea personalului nu corespunde volumului de activitate desfășurată. 
 Potrivit prevederilor legale, Academia Română în calitate de proprietar de fond forestier avea obligația 

asigurării administrării și a serviciilor silvice pentru toate pădurile pe care le deține, prin ocoale silvice autorizate. 
Astfel, Academia Română – în calitate de proprietar de fond forestier, a constituit Ocolul Silvic Penteleu

ca structură proprie cu personalitate juridică, în subordinea Academiei Române, care are ca scop principal 
asigurarea serviciilor silvice/administrarea și gestionarea durabilă și unitară, în conformitate cu prevederile 
legale, a fondului forestier și a vegetației din afara fondului forestier, proprietate privată a Academiei Române.

Ocolul Silvic Penteleu poate recolta, exploata, prelucra și valorifica și alte produse nespecifice fondului 
forestier, poate administra sau poate presta servicii silvice, pe bază de contract sau comandă, după caz și 
pentru suprafețe de fond forestier și vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național. De 
asemenea, poate desfășura activități de silvoturism și agrement, echitație și turism ecvestru. 

Până în anul 2017, controlul economico-financiar și administrativ asupra Ocolului a fost efectuat de către 
Secretarul General al Academiei Române, iar structura organizatorică și funcțională a Ocolului, stabilită în 
conformitate cu prevederile OMMADR nr. 198/2009 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea și autori-
zarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, a fost prevăzută în Statutul Ocolului. 

Începând din anul 2017, Ocolul Silvic Penteleu, entitate cu personalitate juridică, aflat în subordinea 
Academiei Române, are ca scop principal administrarea și gestionarea durabilă și unitară a fondului forestier, 
proprietate privată a Academiei Române, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și dispozițiilor 
legale în vigoare. 

De la momentul autentificării actului constitutiv, respectiv din data de 18 septembrie 2017, coordonarea întregii 
activități de administrare desfășurată de Ocolul Silvic Penteleu este asigurată de Fundația „Patrimoniu”, prin 
urmărirea, verificarea și controlul acțiunilor întreprinse de Ocol, iar coordonarea îndeplinirii clauzelor legatare 
cuprinse în donațiile surorilor Maican este asigurată prin procedurile aprobate de Prezidiul Academiei Române. 

Ocolul Silvic Penteleu administrează, în condiții de durabilitate, performanță și eficiență fondul forestier 
proprietate a Academiei Române din județul Buzău, în suprafață de 13.565,35 hectare, și din județul 
Hunedoara, în suprafață de 2.722,2 hectare. 

Pentru administrarea fondului forestier se încheie un protocol de dare în administrare a patrimoniului 
forestier, între Academia Română – în calitate de proprietar, Ocolul Silvic Penteleu – în calitate de structură 
silvică specializată și Fundația „Patrimoniu” – în calitate de coordonator al activității Ocolul Silvic Penteleu. 

Activitatea principală desfășurată de către Ocolul Silvic Penteleu este „silvicultura și alte activități forestiere”.  
Din verificarea datelor prezentate în situațiile financiare întocmite de Ocolul Silvic Penteleu s-a constatat faptul 

că în anul 2017 a fost înregistrat în contul „Debitori” un debit constatat în anul 2015, în sumă de 2.216 mii lei, 
înregistrat în baza a trei sentințe civile provenind din perioada 2010-2012. Acesta nu a fost înregistrat în evidența 
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contabilă la momentul constatării, ci, ulterior, în anul 2017, la insistențele organelor de anchetă. În acest context, 
situațiile financiare raportate de Ocolul Silvic Penteleu și, implicit, de Academia Română nu reflectă realitatea. 

În perioada analizată, Ocolul Silvic Penteleu a avut ca principală sursă de venituri fonduri obținute din 
vânzarea masei lemnoase către clienții cu care a încheiat contracte de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe 
picior. Din punct de vedere al derulării contractelor conform graficului de eșalonare, anexă la contractul de 
exploatarea a masei lemnoase, s-a constatat faptul că nu toți clienții au respectat graficul de eșalonare, reieșind 
faptul că nu există o evidență centralizată pentru urmărirea respectării graficelor de eșalonare, în sensul 
monitorizării și actualizării în timp real atât a cantității exploatate, cât și a plăților efectuate de către clienți. 

 În urma examinării contractelor încheiate de Ocolul Silvic Penteleu cu clienții s-a constatat faptul că în 
contractele încheiate nu au fost înscrise clauze cu privire la antifraudă și anticorupție. 
 Fundația „Patrimoniu”, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, 

apolitică, constituită în temeiul OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, de către Academia Română, potrivit 
prevederilor art. 5 și ale art. 8 din Legea nr. 752/2001, republicată, privind organizarea și funcționarea Academiei 
Române, coroborate cu prevederile art. 42 și ale art. 63 din Statutul Academiei Române, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 617/2009, administrează patrimoniul agrosilvic privat al Academiei Române. 

Fundația „Patrimoniu” are ca scop principal sprijinirea Academiei Române pentru stimularea și protejarea 
creațiilor originale, de mare valoare din domeniile științelor, literelor și artelor, în țară și în străinătate, precum 
și acțiunile cu caracter social și patrimonial ale acesteia în vederea îndeplinirii obligațiilor din donații și legate 
acceptate de Academia Română prin lege sau prin statut. Fundația efectuează activitățile necesare 
administrării patrimoniului privat agricol și silvic al Academiei Române, fondatorul decide natura patrimoniului 
privat care poate fi administrat, printr-o decizie conformă statutului. 

În vederea îndeplinirii scopului principal, Fundația constituie, din veniturile încasate, Fondul Recurent al 
Donatorilor, care cuprinde resursele financiare necesare derulării Programului anual privind transpunerea în 
viață a dorințelor donatorilor, aprobat de Fondatorul Unic. 

Operațiunile privind efectuarea plăților din aceste resurse financiare se execută în scopul asigurării cheltuielilor 
necesare funcționării Fundației, în scopul administrării bunurilor agricole și silvice primite și pentru asigurarea 
derulării Programului anual de transpunere în viață a dorințelor donatorilor, conform dispozițiilor Fondatorului. 

Fundația Patrimoniu a efectuat cheltuieli în baza aprobărilor date de Biroul Prezidiului Academiei Române, 
din verificarea cărora au rezultat unele deficiențe, prezentate în continuare. 

În ceea ce privește desfășurarea ședințelor Prezidiului Academiei Române, rezultatul discuțiilor nu se 
formalizează într-un proces-verbal al ședinței, prin care să se specifice componența Prezidiului participant la 
acea ședință, dacă au fost îndeplinite condițiile statutare de derulare ale ședinței și modul în care membrii 
prezenți au aprobat subiectele discutate de pe ordinea de zi. La data auditului, contrar prevederilor din Statutul 
Academiei Române, rezoluțiile Prezidiului constau doar în semnături olografe pe materialul prezentat. În acest 
fel nu pot fi identificați membrii Prezidiului care au aprobat solicitările discutate. Mai mult, comunicarea 
rezultatului ședințelor Biroului Prezidiului către Fundația „Patrimoniu” se face printr-o adresă în care nu se 
specifică data la care a fost aprobată solicitarea. 

Multe dintre sumele aprobate a se plăti de către Biroul Prezidiului nu au la bază o fundamentare docu-
mentată, prin care să se justifice solicitarea acestora. Sumele acordate pentru diverse programe au fost 
cheltuite, în exclusivitate, pentru plata salariilor și fără a exista un decont prin care să se justifice modul în care 
aceste sume au fost cheltuite. 

Referatele prin care se justifică acordarea tichetelor cadou nu au fost fundamentate corespunzător, 
motivația potrivit căreia acestea se acordă salariaților „pentru activitatea desfășurată” nu constituie un 
argument, întrucât pentru activitatea desfășurată salariații sunt remunerați cu drepturi salariale. 

Suplimentarea valorii contractelor/protocoalelor aprobate și plătite la solicitarea partenerilor nu constituie 
un motiv real, întrucât valoarea solicitată, aprobată și acordată inițial, pe baza aceluiași contract, avea aceeași 
destinație și același obiect.  
 

Recomandări Recomandările formulate s-au referit la aspectele constatate cu ocazia verificării modului de constituire a venitu-
rilor proprii la Academia Română, la Clubul Oamenilor de Știință, la Ocolul Silvic Penteleu și la Fundația „Patrimoniu”.

Referitor la aspectele constatate cu ocazia verificării modului de constituire a veniturilor proprii la Academia 
Română, recomandările au vizat formalizarea unor proceduri de desfășurare a ședințelor Biroului Prezidiului, 
prin care să se asigure: 
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- utilizarea cu eficiență a veniturilor proprii provenite din toate sursele, pe baza unor criterii stabilite de 
conducerea Academiei Române, urmărind specificațiile din actele de donație și ținând cont de prioritizarea 
efectuării lor în funcție de necesități; 

- urmărirea decontării cheltuielilor din Fondul Recurent al Donatorilor, în concordanță cu clauzele 
contractuale, conform devizelor aprobate, pe baza documentelor justificative. 
Este necesară dispunerea de măsuri în vederea protejării, conservării și punerii în valoare a patrimoniului 

Academiei Române, prin asigurarea unei valorificări corespunzătoare a acestuia, inclusiv a rezultatelor 
cercetării științifice, prin organizarea și susținerea materială a unor acțiuni de diseminare a acestora atât în 
țară, cât și pe plan internațional. 

Referitor la aspectele constatate cu ocazia verificării modului de constituire a veniturilor proprii la Clubul 
Oamenilor de Știință, recomandările au vizat: 
 dispunerea de măsuri în vederea asigurării unui management, pe baza unor obiective, indicatori de referință 

și criterii de performanță stabilite prin contractul de management, dar și prin menținerea unor standarde 
ridicate de calitate a serviciilor prestate de entitate; 

 prezentarea rapoartelor lunare ordonatorului principal de credite, în vederea avizării și informării, cu privire 
la situația economico-financiară a entității, dar și cu privire la stadiul realizării obiectivelor și îndeplinirii 
indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de management; 

 formalizarea procedurilor privind obținerea de alte venituri, precum și actualizarea procedurii cu privire la 
activitatea de alimentație publică, conform ultimelor modificări legislative și a structurii de personal, dar și 
cu precizări în ceea ce privește asigurarea unei evidențe clare a evenimentelor angajate prin înregistrarea 
acestora în contabilitatea entității; 

 dispunerea de măsuri în vederea fiscalizării consumațiilor clienților prin eliberarea bonului fiscal, în scopul 
respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la obligația operatorilor economici de a utiliza aparate 
de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003. 
Referitor la aspectele constatate cu ocazia verificării modului de constituire a veniturilor proprii la Ocolul 

Silvic Penteleu, recomandările au vizat:  
 dispunerea de măsuri în vederea asigurării unui management eficient pe baza unor obiective, indicatori și 

criterii de performanță stabilite prin contractul de management; managerul entității (șeful de ocol) va 
prezenta ordonatorului principal de credite rapoarte lunare, în vederea avizării și informării, cu privire la 
situația economico-financiară, stadiul realizării obiectivelor și îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți 
prin contractul de management; 

 dispunerea măsurilor necesare, în vederea urmăririi recuperării în integralitate a debitului în sumă de 2.216 
mii lei, înregistrat în evidența contabilă a Ocolului Silvic Penteleu; 

 conducerea Academiei Române, prin grija Fundației „Patrimoniu”, va dispune măsuri în vederea: 
- actualizării clauzelor contractuale, pentru contractele încheiate de Ocol, cu prevederi care să permită 

recunoașterea din timp a pericolelor și a furturilor, în scopul de a acționa eficient pentru preîntâmpinarea 
acestora; 

- obținerii unui punct de vedere avizat de la Ministerul Finanțelor Publice în scopul clarificării aspectelor 
referitoare la încadrarea Ocolului Silvic Penteleu în categoria de contribuabil de impozit pe profit/venit 
microîntreprindere pentru perioada 1.01.2016-1.10.2018; 

- implementării unui proces riguros de monitorizare a contractelor de exploatare a masei lemnoase, prin 
care să se permită o mai bună evaluare în orice moment atât din punct de vedere al cantității exploatate, 
cât și din punct de vedere al plăților efectuate de către clienți; 

- maximizării veniturilor prin realizarea de venituri și din alte produse furnizate de fondul forestier pe lângă 
producția de lemn; se va urmări aplicarea în mod corect, la timp și cu continuitate a măsurilor prin care 
să se asigure conservarea pădurilor, în scopul creșterii valorii economice a acestora. 

Referitor la aspectele constatate cu ocazia verificării modului de constituire a veniturilor proprii la Fundația 
„Patrimoniu”, recomandările au vizat măsurile pe care conducerea Academiei Române trebuie să le ia prin 
grija Consiliului Director al Fundației „Patrimoniu”, în scopul: 

- stabilirii cuantumului arendei în funcție de felul culturilor și de prețul cel mai avantajos al acestora, 
obținut pe baza cotațiilor de la Bursa agricolă și va depune diligențe în vederea uniformizării nivelului 
arendei la nivelul cel mai avantajos pentru toate terenurile arendate;
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- prezentarea unor rapoarte lunare către Academia Română, în vederea avizării și informării, cu privire 
la situația economico-financiară, stadiul realizării obiectivelor și îndeplinirii indicatorilor de referință și 
criteriilor de performanță, stabilite de Adunarea Generală a Academiei Române cu scopul administrării 
în mod eficient a patrimoniului privat al Academiei Române; 

- protejării, conservării și punerii în valoare a patrimoniului Academiei Române prin asigurarea unei 
valorificări corespunzătoare a acestuia, inclusiv a rezultatelor cercetării științifice prin organizarea și 
susținerea materială a unor acțiuni de diseminare a acestora, atât în țară, cât și pe plan internațional.

 

 
 

Verificarea încheierii și administrării contractelor la  
Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” SA 

 

Prezentare SC Metrorex SA a fost înființată prin HG nr. 482/1999, este persoană juridică română, societate comercială pe 
acțiuni și are ca obiect de activitate transportul de persoane cu metroul, pe rețeaua de căi ferate subterane și 
supraterane. Transportul public de călători cu metroul are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii, 
Metrorex primește de la bugetul de stat transferuri care să acopere diferențele dintre veniturile proprii din activitatea 
de transport de călători și cheltuielile totale, inclusiv cele determinate de exploatarea, întreținerea și repararea 
obiectivelor de protecție civilă, care se nominalizează distinct în bugetul său de venituri și cheltuieli. 

Investițiile pentru realizarea proiectelor de modernizare și dezvoltare a infrastructurii și materialului rulant 
se finanțează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat și rambursate de la bugetul de stat. Aceleași 
prevederi se aplică și pentru obiectivele de protecție civilă, sumele alocate fiind nominalizate distinct în bugetul 
de venituri și cheltuieli al Metrorex. 

Metrorex SA este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor, care decide asupra politicii economice a 
acesteia și asupra activității ei în conformitate cu mandatul primit de la acționari, administrarea Metrorex fiind
asigurată de Consiliul de Administrație format din 5 (cinci) membri în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, iar conducerea executivă a societății este 
asigurată de un director general, numit de Consiliul de Administrație și de către directorii de specialitate.  

Ministerul Transporturilor este unic acționar, cu o cotă de participare de 100%. 
 

Constatări Abaterile, erorile și deficiențele constatate constau, în principal, în menținerea nejustificată în contul 
„Investiții în curs” a unor active fixe care funcționează independent și care nu au fost înregistrate în patrimoniul 
entității, efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului SC Metrorex SA fără a respecta în totalitate prevederile 
legale, efectuarea de plăți pentru produse/lucrări/servicii neexecutate/nerecepționate/în cantitatea facturată și 
plătită și în neurmărirea modului de derulare a unui contract de asociere în participațiune, ceea ce a condus la 
apariția unor erori în evidențele contabile și la necalcularea corectă a drepturilor cuvenite Metrorex, descrierea 
acestora fiind prezentată în continuare. 

S-au constatat cheltuieli de întreținere efectuate pentru echipamente reprezentând lifturi (ascensoare) care 
funcționează independent și care nu au fost recepționate, predate, preluate și înregistrate în evidențele 
contabile ca mijloace fixe provenite din investiții, întrucât nu s-a întocmit documentația necesară pentru 
recepția, preluarea, predarea mijloacelor fixe provenite din investiții și înregistrarea acestora în evidențele 
contabile ale societății. 

Valoarea echipamentelor care funcționează independent, menținute nejustificat în contul „Investiții în curs” și 
pentru care nu au fost întreprinse demersurile necesare pentru întocmirea și predarea documentației în vederea 
înregistrării corecte în evidențele patrimoniale ale societății ca mijloace fixe, a fost în sumă de 2.176 mii lei.  

De asemenea, neurmărirea și neverificarea, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului entității, a situației 
creanțelor imobilizate au determinat menținerea nejustificată în conturile de creanțe a unor sume care se aflau 
în afara termenului legal de prescripție prevăzut de lege, reprezentând garanții nerecuperate de la furnizor la 
încetarea contractului. 

Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului SC Metrorex SA nu s-a realizat cu respectarea în totalitate 
a prevederilor legale. Astfel, pentru Gestiunea: Investiții în curs, Obiectiv: Magistrala 1, s-a constatat că acestea 
au fost inventariate pe obiective de investiții fără precizarea stadiilor de execuție. Din verificarea modului de 
stabilire a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului s-a constatat că, comisia centrală de inventariere a
patrimoniului SC Metrorex SA, nu a consemnat în pocesul-verbal valoarea de inventar aferentă elementelor 
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de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv nu a consemnat valoarea de inventar pentru 
fiecare post bilanțier în parte. 

Metrorex nu a urmărit modul de derulare a unui contract de asociere în participațiune, ceea ce a condus la 
apariția unor erori în evidențele contabile și la necalcularea corectă a drepturilor cuvenite Metrorex. Din totalul
spațiilor aduse în asocierea Sindomet – Metrorex, un număr de 72 de spații, în suprafață de 2.665,73 mp,
aparțin Metrorex, ceea ce reprezintă 48% din totalul suprafeței aferente asocierii. În condițiile în care nu sunt 
informații despre modul de stabilire a cotelor de profit în contractul de asociere și despre suprafața spațiilor cu 
care Metrorex a venit în asociere și având în vedere că veniturile lunare cuvenite Metrorex în urma asocierii 
raportate la suprafața exploatată în comun sunt mai mici decât cele obținute prin exploatarea directă de către 
Metrorex, rezultă utilizarea ineficientă a spațiilor destinate activităților comerciale.  

S-au efectuat plăți pentru servicii neexecutate în cantitatea facturată și plătită în cadrul Acordului-cadru 
pentru servicii de dezinsecție, deratizare, igienizare, erbicidare, precum și a contractelor subsecvente, întrucât 
în calculul tarifului unitar pe metru pătrat aplicat la serviciile contractate a fost introdus și acceptat un spor de 
noapte de 20%, justificat de faptul că aplicarea substanțelor toxice pentru dezinsecție, deratizare și dezinfec-
tare în locurile publice și pe tunele (spații închise) nu se poate desfășura în prezența publicului călător. Totuși, 
pentru serviciile de erbicidare la depouri, unde este construită ieșirea la suprafață a liniei, această acțiune se 
poate desfășura și în timpul zilei, mai ales datorită faptului că zonele de erbicidat se află în spațiu deschis. În 
urma verificărilor ulterioare a rezultat că din suprafața totală de 89.810 mp erbicidată, doar suprafața de 900 
mp a fost erbicidată pe timp de noapte, ceea ce a determinat reanalizarea devizelor de calcul al tarifului 
prestației serviciului de lucrări de erbicidare, corelarea prețurilor unitare aferente și a extinderii verificării pentru 
toate plățile ce s-au efectuat în baza Acordului-cadru pentru lucrările de erbicidare. Prejudiciul a fost recuperat 
integral în timpul controlului. 

Din analiza modului de executare a unui contract având ca obiect prestarea de „Servicii de mentenanță și 
asistență tehnică pentru sistemul informatic integrat implementat la Metrorex SA” s-a constatat că pentru 
Activitatea de management al suportului, activitate ce face parte din Serviciile de mentenanță și asistență 
tehnică pentru sistemul informatic integrat, entitatea nu a justificat prin documentele prezentate prestarea 
efectivă a serviciului de către furnizor, iar prejudiciul pe eșantionul verificat a fost stabilit în sumă de 79 mii lei 
și reprezintă servicii achitate nejustificat pentru Activitatea de management al suportului. 

Referitor la Contractul de servicii publice de transport cu metroul s-a constatat că nu au fost stabilite cheltuielile 
eligibile legate de efectuarea serviciului de transport public pentru calculul compensației, că s-a calculat eronat costul 
unitar per tren km și că nu s-au respectat clauzele contractuale privind decontarea valorii compensației alocate din 
bugetul de stat. Astfel, deși prin OUG nr. 12/2016 pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul 
transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 a fost stipulată la art. II alin (3) lit. e) ca 
prevedere obligatorie a Contractului de servicii publice de transport de călători cu metroul: stabilirea modalităților de 
calculare a cheltuielilor legate de prestarea de servicii, dar din analiza prevederilor Contractului de servicii publice de 
transport de călători cu metroul nu rezultă îndeplinirea acestei cerințe obligatorii.  

Nestabilirea modalităților de calculare a cheltuielilor legate de prestarea de servicii poate conduce la 
efectuarea unor calcule eronate cu privire la costul unitar per tren km și, implicit, a compensației solicitate de 
la bugetul de stat, dar și la imposibilitatea regularizării anuale cu bugetul de stat. 

Din verificarea modului de realizare a programului de investiții pe anul 2017 s-a constatat un grad redus de 
execuție a cheltuielilor de investiții finanțate din alocații de la bugetul de stat, nerespectându-se astfel 
prevederile legale privind buna gestiune financiară/eficiența și eficacitatea fondurilor alocate prin bugetul de 
venituri și cheltuieli aprobat. 

 

Recomandări  extinderea verificării asupra tuturor investițiilor în curs, identificarea echipamentelor care funcționează 
independent și înregistrarea acestora în evidențele patrimoniale ale societății, potrivit legii; 

 inventarierea, analiza și clarificarea sumelor prescrise aflate în conturile de creanțe, precum și recuperarea 
sumelor aflate în sold și/sau a eventualelor prejudicii; elaborarea și aprobarea unei proceduri privind 
urmărirea și încasarea creanțelor; 

 efectuarea inventarierii patrimoniului SC Metrorex SA în anul 2018 cu remedierea tuturor deficiențelor 
constatate; 

 încasarea creanțelor rezultate din contractul de asociere;  
 verificarea evidențelor contabile ale tuturor contractelor de asociere în cadrul termenului legal de 

prescripție, stabilirea eventualelor diferențe de încasat și recuperarea acestora în condițiile legii;  
 continuarea demersurilor pentru exploatarea spațiilor cu destinație comercială, inventarierea tuturor acestor 
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spații și/sau a celor disponibile pentru activități comerciale, analiza formalizată a eficienței utilizării acestora 
și luarea măsurilor legale în consecință; 

 extinderea verificării asupra tuturor contractelor subsecvente încheiate în baza Acordului-cadru având ca 
obiect prestarea de „Servicii de mentenanță și asistență tehnică pentru sistemul informatic integrat 
implementat la Metrorex SA”; stabilirea întinderii prejudiciului determinat de plata nelegală a serviciilor 
pentru care nu au fost prezentate documente justificative și recuperarea acestuia în condițiile legii; 

 stabilirea cheltuielilor eligibile aferente serviciului public de transport de călători cu metroul pentru calculul 
compensației, potrivit legii; 

 continuarea demersurilor pentru corelarea legislației privind modul de acordare a compensației pentru 
serviciul de transport public cu metroul; regularizarea compensației primite pe anul 2017 în condițiile legii;

 analiza formalizată de către conducerea executivă și Consiliul de Administrație a societății Metrorex SA a 
cauzelor care au condus la neutilizarea fondurilor alocate pentru Programul de investiții, dotări și surse de 
finanțare aprobat prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și dispunerea măsurilor necesare 
pentru remedierea abaterii constatate. 

 
 

 
Verificarea activității financiare și a administrării patrimoniului la  

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA 

 

Prezentare Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA, denumită în continuare CFR 
Marfă, cu sediul în municipiul București, este persoană juridică română cu capital social inițial integral de stat, 
având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile 
române și cu propriul statut. 

CFR Marfă a fost înființată în baza HG nr. 582/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport 
Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu 
modificările și completările ulterioare. De la înființare, funcționează ca societate comercială pe acțiuni, sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor. 

Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor, care decide asupra politicii 
economice și asupra activității, în conformitate cu mandatul primit de la acționari și care este formată din 2 (doi) 
membri reprezentanți ai statului, numiți sau, după caz, revocați prin ordin al ministrului transporturilor.  

CFR Marfă este administrată de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri provizorii, aleși de 
Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitate de prelungire (două luni), iar 
conducerea executivă este asigurată de un director general, numit de Consiliul de Administrație al societății. 

 

Constatări Din analiza datelor și informațiilor prezentate în situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017 s-a 
constatat diminuarea capitalurilor proprii la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. Astfel, 
activul net, în cuantum de 82.375 mii lei, a reprezentat 4,09% din capitalul social al entității. Potrivit notelor 
explicative la situațiile financiare ale anului 2017: „Aceste condiții indică existența unor incertitudini semnifi-
cative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea”. 

Cauzele care au generat această situație: 
- neluarea măsurilor necesare de către conducerea societății în vederea desfășurării activităților specifice 

obiectului său de activitate pe principii comerciale, inclusiv de realizare de profit; 
- neorganizarea contabilității de gestiune la nivelul entității și, în consecință, necunoașterea tuturor 

informațiilor necesare efectuării unor analize financiare în scopul fundamentării deciziilor manageriale și a 
luării măsurilor menite să înlăture riscurile de intrare a societății în pierdere, cu implicații asupra modului de 
stabilire a costurilor aferente serviciilor prestate. 
Totodată, din analiza datelor și documentelor prezentate s-au constatat neconcordanțe între sumele 

solicitate de CFR Marfă prin declarațiile de creanță împotriva averii debitorilor pentru care a fost deschisă 
procedura insolvenței/falimentului și sumele înregistrate în balanța de verificare care a stat la baza întocmirii 
situațiilor financiare la data de 31.12.2017. Astfel, ca urmare a verificării sumelor solicitate de CFR Marfă prin 
declarația de creanță împotriva averii debitorului City Gate SA, pentru care a fost deschisă procedura insolven-
ței/falimentului, au fost constatate sume cu titlu de daune, pretenții, sume de natura cheltuielilor de 
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judecată/onorarii/taxe, stabilite prin sentințe judecătorești rămase definitive și înscrise la masa credală, dar 
neînregistrate în evidențele contabile ale societății, în cuantum de 1.727 mii lei. Aceasta a condus la diminuarea 
nejustificată a activului bilanțier și a pierderii reportate cu suma de 1.727 mii lei. 

S-a constatat faptul că valoarea de înlocuire în cuantum de 1.106 mii lei, calculată de CFR Marfă pentru 
vagoanele de marfă constatate lipsă cu ocazia inventarierilor anuale și imputabile societății Grup Transport 
Feroviar SA (GTF SA), nu a fost înregistrată în evidența contabilă. 

Din analiza și verificarea prin sondaj a valorii de inventar a vagoanelor din parcul activ al CFR Marfă la data 
de 31.12.2017 s-a constatat subevaluarea vagoanelor de marfă prin înregistrarea necorespunzătoare în 
evidența contabilă a valorii reparațiilor planificate efectuate la intervale regulate de timp, pentru a asigura 
continuarea exploatării activelor la parametrii normali, în cuantum de 17.616 mii lei. Valoarea reparațiilor 
planificate efectuate la intervale regulate de timp nu a fost inclusă în valoarea vagoanelor de marfă înscrise în 
parcul activ al societății la data de 31.12.2017.  

Din analiza și verificarea modului de evidență și urmărire a costurilor aferente serviciilor prestate s-a 
constatat neorganizarea și neconducerea contabilității de gestiune la nivelul CFR Marfă SA, ceea ce a condus 
la necunoașterea tuturor informațiilor necesare efectuării unor analize financiare în scopul fundamentării 
deciziilor manageriale și a luării măsurilor menite să înlăture riscurile de intrare a societății în pierdere, cu 
implicații asupra modului de stabilire a costurilor aferente serviciilor practicate. 

Din verificarea conturilor în care sunt reflectate sumele de recuperat de la FNUASS, reprezentând diferența 
între valoarea contribuțiilor lunare datorate și valoarea sumelor achitate pentru concedii medicale suportate din 
FNUASS reflectate în balanța de verificare la data de 31.12.2017, s-a constatat faptul că societatea nu a 
evidențiat corect în conturile de creanțe sumele pentru care a depus la CASMB cereri pentru restituirea sumelor 
în cuantum de 2.840 mii lei. Sumele de recuperat de la Casa de Sănătate în baza cererilor transmise către 
aceasta reprezintă creanțe de încasat și acestea trebuiau reflectate în evidența contabilă corespunzător, 
respectiv în contul „Debitori”. Pe de altă parte, în evidența contabilă a entității au fost înregistrate sume de 
recuperat de la CASMB, aferente perioadei 2012-2014, sume care se află în afara termenului de prescripție
de trei ani, în cuantum de 300 mii lei. 

Cheltuielile aferente orelor suplimentare prestate de salariați peste programul normal de muncă nu au fost 
calculate și nici înregistrate. În timpul acțiunii de control, CFR Marfă a calculat valoarea cheltuielilor aferente 
orelor suplimentare cu o vechime mai mare de 60 de zile și care nu au mai putut fi compensate prin ore libere 
plătite la data de 31.12.2017, în cuantum total 7.078 mii lei, la care se adaugă contribuțiile angajatorului în 
cuantum de 2.277 mii lei. 

Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului CFR Marfă nu a respectat în totalitate prevederile legale. În 
urma verificării documentelor prezentate de entitatea verificată s-a constatat neconsemnarea de către Comisia 
centrală de inventariere în „Raportul Comisiei Centrale privind inventarierea patrimoniului SNTFM „CFR Marfă” 
SA pe anul 2017” a situației centralizate a rezultatelor inventarierii, în sensul comparării datelor constatate de 
către comisiile/subcomisiile de inventariere cu cele din evidențele contabile ale societății, în vederea stabilirii 
valorii de inventar a patrimoniului. 

Analiza execuției bugetare pe anul 2017 a evidențiat nerespectarea de către entitatea verificată a 
restricțiilor bugetare, astfel: 
 cheltuielile totale realizate s-au situat peste nivelul aprobat prin BVC și sub gradul de realizare a veniturilor; 
 în anul 2017 a fost depășită limita maximă a cheltuielilor de natură salarială aprobate prin BVC cu suma de 

4.588 mii lei; 
 indicatorul „Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sala-

rială” s-a situat peste nivelul prevederilor bugetare aprobate; 
 nerealizarea indicatorului „Rezultat brut”. Astfel, la nivelul anului 2017, entitatea a înregistrat o pierdere de 

157.311 mii lei, în condițiile în care prin program, aceasta a stabilit realizarea unui profit în sumă de 290 mii lei; 
 indicatorul „cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale” s-a situat peste nivelul prevederilor bugetare aprobate; 
 indicatorul „creanțe restante” s-a situat peste nivelul prevederilor bugetare aprobate, fiind depășit cu 24% 

(86.128 mii lei); 
 indicatorul „plăți restante” s-a situat peste nivelul prevederilor bugetare aprobate, fiind depășit cu 161% 

(516.552 mii lei). 
Din analiza și verificarea modului de utilizare a veniturilor pentru efectuarea de cheltuieli conform scopului, 

obiectivelor și atribuțiilor prevăzute de actele normative prin care a fost înființată Societatea CFR Marfă s-a 
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constatat plata nelegală și nejustificată a cheltuielilor generate de folosința și întreținerea autovehiculelor 
desemnate să efectueze serviciul de permanență auto la cabinetul Ministerului Transporturilor (asigurări auto, 
reparații și cheltuieli de întreținere curentă, carburant), precum și a cheltuielilor cu salariile aferente 
conducătorilor auto care au asigurat efectuarea serviciului de permanență, în sumă totală de 29 mii lei.  

Din analiza și verificarea modului de desfășurare a activităților de decontare a prestațiilor de transport de 
marfă cu căile ferate străine s-a constatat neînregistrarea și nerecuperarea dobânzilor penalizatoare aferente 
prestațiilor efectuate de către CFR Marfă SA în favoarea Căilor Ferate Sârbe, conform procedurilor internaționale 
care reglementează relațiile financiare dintre societățile feroviare, în cuantum de 126 mii euro. 

În urma verificării situației datoriilor către furnizori la data de 31.12.2017 s-a identificat un sold de plată 
către CNCFR SA reprezentând 92% din totalul datoriilor către furnizori, respectiv suma de 793.430 mii lei, sold 
care include debite din datorii comerciale și penalități pentru plata cu întârziere sau neplata prestațiilor, sume 
care au fost recunoscute de CFR Marfă SA prin extrase de confirmare solduri la data de 31.03.2016 și la data 
de 31.07.2017. 

Din analiza situației plăților efectuate de CFR Marfă în contul CNCFR SA pentru anul 2017, respectiv suma 
de 78.350 mii lei, rezultă faptul că au fost stinse cu prioritate penalitățile, acestea reprezentând 55% din totalul 
plăților. Dacă aceste sume ar fi fost utilizate pentru plata debitului restant, reprezentând datorii comerciale, 
aflat în sold la 31.12.2017, cu o vechime între 1 și 3 ani (valoare debit 351.202 mii lei), s-ar fi putut crea o 
economie anuală în bugetul CFR Marfă SA, până la lichidarea debitului, în sumă de 7.855 mii lei. La nivelul 
acestei sume restante, raportat la valoarea plăților efectuate în perioada 2016 până la data misiunii, debitul ar 
putea fi stins în cel puțin trei ani, dacă toate resursele financiare ar avea ca destinație achitarea debitelor, iar 
penalitățile ar fi amânate la plată. 

 

Recomandări 
 

 analiza cauzelor care au condus la diminuarea capitalurilor proprii la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului 
social subscris și luarea măsurilor pentru regularizarea situației, conform prevederilor legale în vigoare; 

 extinderea verificărilor asupra tuturor dosarelor deschise în cadrul procedurii de insolvență/faliment pentru 
care entitatea verificată a formulat cereri de admitere în tabelul preliminar/definitiv al creanțelor, luarea 
măsurilor necesare în vederea înregistrării în evidența contabilă a eventualelor diferențe și stabilirea 
eventualelor influențe fiscale, conform prevederilor legale în vigoare; 

 elaborarea și aprobarea unor proceduri scrise și formalizate privind modul de reflectare în evidența 
contabilă, precum și de urmărire și recuperare a sumelor stabilite în baza titlurilor executorii, în conformitate 
cu prevederile legale, particularizate, dezvoltate și actualizate în raport cu specificul entității; 

 înregistrarea în evidența contabilă a valorii de înlocuire aferentă vagoanelor de marfă constatate lipsă cu 
ocazia inventarierilor anuale și imputabile terților, conform prevederilor legale în vigoare; 

 extinderea verificărilor asupra tuturor bunurilor constatate lipsă cu ocazia inventarierilor anuale și imputabile 
terților și înregistrarea în contabilitate a eventualelor diferențe, conform prevederilor legale în vigoare; 

 elaborarea și aprobarea unor proceduri scrise și formalizate privind modul de stabilire și evidență în contabilitate 
a valorii de înlocuire a bunurilor constatate lipsă cu ocazia inventarierilor anuale și imputabile terților, în 
conformitate cu prevederile legale, particularizate, dezvoltate și actualizate în raport cu specificul entității; 

 extinderea verificărilor asupra tuturor vagoanelor și locomotivelor pentru care au fost efectuate reparații la 
intervale regulate de timp pentru a asigura continuarea exploatării activelor la parametrii normali și recu-
noașterea în valoarea acestor active a eventualelor diferențe, conform prevederilor legale în vigoare; 

 reflectarea corespunzătoare în evidența contabilă a sumelor solicitate la restituire de la CASMB pentru urmărirea 
acestora și evitarea perioadei de prescriere, prin actualizarea monografiei contabile și elaborarea unei proceduri;

 efectuarea inventarierii patrimoniului Societății CFR Marfă SA în anul 2018 cu remedierea tuturor 
deficiențelor constatate; 

 analiza de către Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul de Administrație a cauzelor 
nerespectării indicatorilor aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și luarea măsurilor ce 
se impun pentru încadrarea în indicatorii economico-financiari aprobați pe anul 2018, potrivit legii; 

 clarificarea sumelor aflate în afara perioadei de prescripție reprezentând diferența între valoarea contribu-
țiilor lunare datorate și valoarea sumelor achitate pentru concedii medicale suportate din FNUASS;  

 recuperarea sumelor restante de la CASMB și/sau a eventualelor prejudicii; 
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 extinderea verificărilor, pe perioada legală de prescripție, asupra tuturor cheltuielilor generate de folosința 
în mod gratuit de către Ministerul Transporturilor a autovehiculelor aparținând patrimoniului Societății CFR 
Marfă SA, stabilirea întinderii prejudiciului, precum și recuperarea acestuia, în condițiile legii; 

 analiza de către Consiliul de Administrație a sumelor reprezentând dobânzi penalizatoare aferente prestațiilor 
internaționale de transport marfă, nerecunoscute și neachitate de către căile ferate sârbe și luarea măsurilor 
ce se impun în vederea recuperării acestora, precum și stabilirea și recuperarea eventualelor prejudicii 
generate, conform reglementărilor legale în vigoare; extinderea verificărilor asupra tuturor debitorilor din 
traficul internațional de marfă, calcularea, înregistrarea și recuperarea eventualelor dobânzi penalizatoare, 
precum și stabilirea și recuperarea eventualelor prejudicii generate, conform reglementărilor legale în vigoare.

 
 
 
 

 
 

 Verificarea modului de funcționare și administrare a entităților publice la 
Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA   

 

Prezentare Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, denumită în continuare 
CFR Călători SA este persoană juridică română cu capital social inițial integral de stat, având forma juridică de 
societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu 
statutul societății. 

CFR Călători a fost înființată în baza Ordonanței de Urgență nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate 
române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române – SNCFR și a HG nr. 584/1998 privind 
înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA prin reorganizarea Societății 
Naționale a Căilor Ferate Române. 

Conform actului constitutiv, organele care asigura controlul și conducerea societății sunt Adunarea 
Generala a Acționarilor, Consiliul de administrație și directorul/directorii cu puteri delegate. 

 

Constatări Abaterile și deficiențele constatate vizează, în principal, menținerea nejustificată în conturi, fie a unor sume 
în afara termenului legal de prescripție, fie a unor sume plătite în avans, neconsemnarea rezultatelor 
inventarierii anuale, supraestimarea valorii contractelor de prestări servicii, prin stabilirea acestora la nivel 
global, a căror descriere este prezentată în continuare.  

CFR Călători SA a menținut nejustificat în contul de datorii cu personalul, suma de 22 mii lei, care se află 
în afara termenului legal de prescripție prevăzut de lege, având o vechime de peste trei ani, reprezentând 
„Prime pentru participarea personalului la profit”. 

Entitatea a înregistrat nejustificat în contul „Decontări din operații în curs de clarificare” sume reprezentând 
plăți în avans achitate furnizorului Rompetrol, în baza facturilor proforme emise în anul 2017, în sumă de 910 
mii lei. Prin folosirea eronată a acestui cont nu s-a asigurat înregistrarea corectă a operațiunilor economice 
privind avansurile acordate furnizorilor și reflectarea reală a informațiilor în situațiile financiare. În timpul 
auditului, entitatea a corectat eroarea, înregistrând corect în contul „Furnizori-avansuri acordate”. 

În ceea ce privește procesul de inventariere anuală s-a constatat faptul că Comisia de inventariere nu a 
consemnat în „Procesul-verbal final Inventariere Patrimoniu SNTFC 2017” rezultatele inventarierii patrimoniului 
societății, respectiv nu a stabilit și consemnat valoarea de inventar aferentă elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii pentru fiecare post bilanțier în parte. 

O altă deficiență identificată se referă la cheltuirea sumei de 155 mii lei pentru plata serviciilor de 
consultanță „Analiza privind identificarea soluțiilor de finanțare pentru achiziția de material rulant nou”, pentru 
care entitatea nu a făcut dovada recepției, conform prevederilor contractuale, astfel, neatingându-se obiectivele 
de identificare a soluțiilor de finanțare pentru achiziția de material rulant nou, cu scopul de a îmbunătăți calitatea 
serviciilor feroviare în transportul de călători din România și sporirea eficienței costurilor.  

Un alt aspect constatat vizează supraestimarea valorii contractelor de prestări servicii, prin stabilirea unui 
tarif global în baza necesarului de manoperă. Din verificarea cheltuielilor cu întreținerea locomotivelor din anul 
2017, efectuate în baza contractelor încheiate cu SCRL Brașov, filială a CFR Călători, rezultă faptul că la 
încheierea contractelor nu au fost prevăzute cantități ale prestărilor de servicii sau tarife pentru fiecare prestare 
de serviciu sau categorie de servicii în parte, valoarea contractului fiind stabilită la nivelul global al serviciilor. 
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Prin supraestimarea valorii contractelor de prestări de servicii cu suma de 1.260,5 mii lei, cheltuielile efectuate 
au diminuat rezultatele financiare ale entității. 

Nerespectarea legislației referitoare la aprobarea unor proiecte de operațiuni de către conducătorul 
societății, constând în încheierea unor acte adiționale la contractele încheiate cu Informatica Feroviară și Grup 
Exploatare și Întreținere Palat a fost altă abatere constatată, în sensul ca acestea au fost aprobate de către 
ordonatorul de credite fără viza de CFPP, nerespectându-se prevederile Ordonanței de Guvern nr. 119/1999
privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Recomandări  inventarierea, analiza și clarificarea sumelor prescrise, aflate în conturile de datorii; 
 efectuarea inventarierii patrimoniului SNTFC „CFR Călători” SA în anul 2018, cu remedierea deficiențelor 

constatate; revizuirea și actualizarea procedurii operaționale privind inventarierea patrimoniului SNTFC 
„CFR Călători” SA cu privire la stabilirea și consemnarea rezultatelor inventarierii patrimoniului, atât la nivel
central cât și la nivel de sucursale; 

 analiza formalizată a conformității livrabilului Raport final-varianta pentru recepție și supunerea spre 
aprobare, conform prevederilor contractuale/legale și/sau stabilirea eventualelor prejudicii, precum și 
recuperarea acestora în condițiile legii; 

 stabilirea valorii contractului în concordanță cu tariful de manoperă și cantitatea de prestări de servicii 
(manoperă) ce se efectuează lunar; stabilirea indicatorilor cuantificabili de urmărit în execuția contractului 
în legătură cu care se efectuează plata serviciilor; 

 supunerea CFPP a proiectelor de operațiuni care fac obiectul controlului financiar preventiv, conform 
prevederilor legale în vigoare.

 
 
 
 

Verificarea modului de administrare a patrimoniului de către operatorii economici din 
industria de apărare pentru perioada 2015-2017 la CN ROMARM SA 

 
 
 

Prezentare Compania Națională Romarm SA a fost înființată în anul 2000, conform HG nr. 979/2000, prin fuziunea 
celor mai importante fabrici ale Industriei Românești de Apărare, și anume Societatea Națională „Romarm” -
SA cu Regia Autonomă „Arsenalul Armatei”, și este principalul furnizor de echipament militar, muniție și servicii 
de întreținere, având ca acționar unic statul român, reprezentat de Ministerul Economiei. 

Conform statutului, Compania are drept scop desfășurarea de activități cu caracter industrial și comercial, 
constând în fabricarea, cercetarea, proiectarea, comercializarea, mentenanța și demilitarizarea armamentului, 
muniției și tehnicii militare din profilul de fabricație necesare clienților externi sau interni, în condiții de 
competitivitate și profitabilitate. În perioada 2015-2017, CN Romarm SA și-a desfășurat activitatea în teritoriu 
prin 16 filiale, societăți cu personalitate juridică, aflate sub autoritatea sa, la care exercită calitatea de acționar 
unic, majoritar sau minoritar, după caz. 

Misiunea de audit de conformitate la CN Romarm SA a vizat perioada 2015-2017 și a identificat o serie de 
deficiențe, prezentate în continuare. 

 

Constatări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca urmare a auditului de conformitate efectuat pe obiectivele stabilite, pe baza documentelor puse la dispoziție 
de Companie, Curtea de Conturi a constatat unele abateri, deficiențe și erori, prezentate sintetic în continuare. 

Din evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial al Companiei s-a 
constatat faptul că acesta este parțial implementat, întrucât, deși există și funcționează Comisia de monito-
rizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial și Echipa de Gestionare 
a Riscurilor (EGR), totuși sunt implementate doar 11 standarde din totalul de 16, un număr de patru standarde 
sunt parțial implementate, iar un standard este neimplementat. 

Referitor la organizarea, implementarea și funcționarea auditului intern s-a constatat că sunt activități 
desfășurate la nivelul entității care nu au fost auditate cel puțin o dată la trei ani, respectiv: administrarea 
patrimoniului, vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului, 
sistemul contabil și fiabilitatea acestuia etc. De asemenea, în perioada anilor 2015-2017, deși auditorii interni 
aveau în fișele de post ca atribuții și efectuarea de audit public intern asupra activităților desfășurate de filiale, 
nu a fost efectuat niciun audit asupra activității acestora.
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S-a mai constatat nerealizarea de venituri din închirierea de bunuri imobile, în valoare totală de 263 mii 
euro (fără TVA), din care, pentru venituri în valoare de 155 mii euro (fără TVA), CN Romarm SA nu a întreprins 
măsuri în vederea recuperării lor. 

În fapt, CN Romarm SA, în temeiul HG nr. 952/2001 pentru modificarea și completarea HG nr. 979/2000 
privind înființarea Companiei Naționale Romarm SA prin fuziunea Societății Naționale Romarm SA cu Regia 
Autonomă Arsenalul Armatei, prin Adendumul nr. 5/2002, a preluat toate drepturile și obligațiile care decurg 
din Contractul de închiriere nr. 1/1997 având ca obiect închirierea unui imobil și a terenului aferent acestuia în 
suprafață de 240 mp, situat în București, pe o perioada de 49 de ani.  

În legătură cu acest contract s-a constatat că, fără respectarea Statutului CN Romarm, respectiv fără avizul 
prealabil al Consiliului de Administrație și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, au fost încheiate acte 
adiționale, prin care au fost aduse modificări majore Contractului de închiriere nr. 1/1997, precum și contracte 
de novație. CN Romarm SA nu a urmărit reîntregirea patrimoniului cu suprafața de 520 mp clădire și cele două
locuri de parcare, la care a renunțat locatarul, prin act adițional, începând cu 1.02.2011.  

Fără a face dovada reîntregirii patrimoniului cu suprafața de 520 mp clădire și două locuri de parcare, precum și 
a utilizării acestora pentru activitatea sa, în perioada 2011-2018, pentru spațiul închiriat în baza Contractului nr. 
1/1997, CN Romarm SA a încasat în mod nejustificat o chirie diminuată pentru aceste suprafețe. 

Compania nu a realizat venituri în sumă de 12 mii lei (TVA inclus), prin necalcularea, nefacturarea și 
neîncasarea impozitelor și taxelor aferente terenului și clădirii închiriate unei societăți comerciale. Deși prin 
contract părțile au convenit ca locatarul să suporte impozitele și taxele aferente terenului și clădirii închiriate, 
CN Romarm SA nu a încasat în perioada 2013-2016 impozitele și taxele aferente terenului și clădirii închiriate, 
în schimb a plătit aceste impozite și taxe odată cu plata celorlalte impozite și taxe pe care le datora Compania.

Totodată, s-a constatat că au fost efectuate cheltuieli (84 mii lei) care nu au mai fost recuperate, pentru bunuri 
preluate în vederea delaborării, dezmembrării și valorificării acestora în temeiul OUG nr. 38/2010 privind transmiterea 
unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării 
Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile 
subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea
Ministerului Economiei. Din anul 2013, activitatea privind delaborarea, dezmembrarea și valorificarea de bunuri 
mobile produselor de tehnică militară nu s-a mai derulat, CN Romarm SA nu a mai desfășurat astfel de activități, iar
comenzile interne deschise la Punctul de lucru Clinceni au rămas deschise, bunurile pentru care au fost efectuate 
cheltuielile respective nefiind valorificate nici până la încheierea misiunii.  

Nici prevederile legale privind efectuarea inventarierii patrimoniului nu au fost respectate în totalitate, 
întrucât nu au fost înscrise în liste de inventariere distincte, clădirea Pavilion H-administrativ în suprafață de 
1500 mp și terenul betonat și împrejmuit în suprafață de 353 mp, închiriate unei terțe persoane și nici nu s-a 
solicitat confirmarea suprafețelor închiriate de către chiriaș și utilizate de aceasta prin închiriere. 

În anul 2005, CN Romarm SA a încheiat contracte de vânzare-cumpărare cu Compania Națională a 
Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN SA, pentru livrarea unor produse achiziționate de la filiala Societatea 
Uzina Mecanică Sadu SA. Pe parcursul derulării contractelor au fost înregistrate creanțe în sumă de 453 mii 
lei, pentru recuperarea cărora CN Romarm SA s-a înscris la masa creditorilor cu această sumă, în condițiile în 
care dosarul privind procesul de insolvență al Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN 
SA se află pe rolul instanței.  

În perioada 2015-2017, CN Romarm SA nu a distribuit dividende către acționarul unic statul român, reprezentat 
de Ministerul Economiei, deoarece Compania are de recuperat pierderi contabile din anul 2012, în valoare 11.500 
mii lei, iar conform prevederilor art. 423 din Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate: „pierderea contabilă reportată se 
acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel 
reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii 
adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale”.  

În concluzie, modul de administrare a patrimoniului CN Romarm SA nu este în concordanță, sub toate 
aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost 
înființată entitatea și nu se respectă, sub toate aspectele principiile legalității, regularității și economicității, 
gradul de răspândire în activitatea entității verificate a cazurilor de neconformitate a obiectivelor specifice cu 
criteriile de audit este mediu.  
 

 



268 

Prezentarea constatărilor rezultate în urma acțiunilor de verificare efectuate la entitățile subordonate sau la alte 
entități verificate 

Societatea  
Uzina      
Mecanică         
Mija SA 
 

La Societatea Uzina Mecanică Mija SA, abaterile și deficiențele constatate constau în: 
- neînregistrarea defalcată a costului de producție, în situația când s-au obținut simultan mai multe produse 

(produsul principal și proba/contraproba dovedirii calității). Astfel, ca urmare a apariției oportunității vânzării 
probei/contraprobei, entitatea a procedat doar la înregistrarea produselor finite, comanda produsului 
principal preluând eronat totalitatea costurilor de producție; 

- neajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoare adăugată, în sensul reducerii acesteia cu suma de 4 mii 
lei, în situația în care, un client rău platnic, căruia i se prestaseră servicii în valoare totală de 27 mii lei și nu 
plătise contravaloarea acestora, a falimentat; 

- neurmărirea încasării clienților la termenele stabilite prin contractele încheiate și, prin urmare, nu a calculat 
și facturat penalități în sumă de 5 mii lei.  
 

Societatea 
Uzina 
Automecanică 
Moreni SA 
 

Societatea Uzina Automecanică Moreni SA nu a înregistrat în evidența contabilă, în categoria activelor fixe 
corporale, operațiunea de cumpărare, cu plata în rate, a unei centrale telefonice digitale, în valoare de 24 mii 
lei, a cărei recepție calitativă și cantitativă, precum și punerea în funcțiune, a fost efectuată în data de 
9.07.2015. Entitatea, în mod eronat, a înregistrat bunul în contul în afara bilanțului, astfel că pentru acesta nu 
a fost calculată nici amortizarea aferentă de 15 mii lei. 

Nu au fost luate măsurile pentru dezvoltarea și actualizarea sistemului de control intern managerial, inclusiv 
a procedurilor formalizate pe activități, în sensul că, la nivelul unității nu există proceduri de lucru formalizate 
pentru activitățile de achiziții de lucrări, bunuri și servicii finanțate de la bugetul de stat. Ca urmare, achizițiile 
de active fixe corporale, finanțate din subvenții de la bugetul de stat în anii 2016 și 2017, s-au efectuat aplicând 
pentru desfășurarea activităților Norma internă privind reglementarea modului de realizare a achizițiilor, 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de furnizare de produse/prestare servicii/execuție 
lucrări, elaborată de CN Romarm SA. 

Nu au fost respectate în totalitate prevederile legale privind organizarea și efectuarea inventarierii 
elementelor de activ și pasiv ale entității, constatându-se că un activ fix corporal, respectiv centrala telefonică 
digitală, în valoare de 24 mii lei, nu a fost inventariată în niciun an din perioada verificată. 

Nu s-au respectat regulile de publicitate și transparență instituite de cadrul legal al achizițiilor publice. Astfel, 
pentru cele două proceduri de achiziții publice organizate în anul 2017 (o procedură simplificată cu trei loturi și 
o licitație deschisă cu patru loturi), deși comisiile de evaluare au întocmit rapoartele procedurilor de atribuire, 
iar rezultatele au fost comunicate participanților, rapoartele nu au fost publicate în SEAP în secțiunea specifică 
disponibilă în sistemul informatic.  

 

Societatea  
Uzina       
Mecanică       
Cugir SA  
 

Societatea Uzina Mecanică Cugir SA a acceptat la plată și a decontat necuvenit sume reprezentând 
diferențe de tarife, între tarifele unitare înscrise în situațiile de lucrări suplimentare executate și cele rezultate 
din oferta inițială, la obiectivul de investiții Reabilitare termică și modernizare - Obiectiv 42, categoria de lucrări-
Construcții, articol de cheltuială – confecționat și montaj porți metalice în trei canate cu accesoriile aferente. 

Nu s-au calculat și recuperat penalități de întârziere în sumă totală de 47 mii lei, pentru nerespectarea 
duratei de execuție a lucrărilor prevăzute în Contractul de execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții 
Modernizare și reabilitare termică Obiectiv 42 și în Contractul de execuție de lucrări pentru obiectivul de 
investiții Reabilitare termică și modernizare obiectiv 21-Sculărie, încheiate cu un operator economic. 

În procesul de inventariere anuală a patrimoniului nu a fost inventariat și nu s-a înregistrat în evidența contabilă 
a Societății bunul „Sistem de supraveghere prin televiziune cu circuit închis, instalat pe platforma UMC II”. 

Nu s-a stabilit dreptul de folosință a cumpărătorului asupra terenului pe care sunt amplasate cinci imobile, 
tip construcții civile, vândute în perioade anterioare anului 2015, către terți, prin contracte de vânzare-
cumpărare sau executare silită, cumpărătorii de drept ai acestor imobile utilizând în fapt, terenul pe care sunt 
amplasate imobilele, fără existența unei convenții încheiate în acest sens.  

Societatea nu a calculat, nu a înregistrat și nu a încasat penalități de întârziere pentru neachitarea ori 
achitarea cu întârziere a chiriei și contravaloarea utilităților datorate de beneficiari, în sumă de 119 mii lei, 
stabilite prin contracte ce au avut ca și obiect închirierea de clădiri, terenuri și furnizarea de utilități.  
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Societatea  
Uzina de 
Produse 
Speciale 
Dragomirești  
SA 
 

La Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești SA au fost constatate următoarele: 

• nu au fost urmărite clauzele contractuale privind termenele de prestare/livrare produse sau cele privind 
termenul de plată, de către beneficiar, de 30 de zile de la facturare, astfel încât nu au fost calculate și 
recuperate penalitățile de întârziere; 

• a fost plătită în mod nejustificat suma de 20 mii lei, reprezentând valoarea notelor de renunțare, stabilite de 
către proiectant și însușite de executant și de către entitate în calitate de beneficiar, pe care executantul 
nu a scăzut-o din valoarea totală a lucrărilor executate și facturate și pentru care au fost calculate penalități 
de întârziere în sumă de 5 mii lei;  

• nu s-a urmărit aplicarea clauzelor contractuale privind termenul de plată, de către beneficiar, de 10 zile de 
la facturare, astfel încât nu au fost calculate penalitățile de întârziere în cazul unui contract de vânzare-
cumpărare având ca obiect vânzarea de către entitate a unui autocamion; 

• nu s-a urmărit aplicarea clauzelor contractuale privind termenul de plată, situație constatată în cazul unui contract 
de închiriere, în perioada 2015-2017, astfel încât nu au fost calculate și recuperate penalitățile de întârziere. 
 

Societatea  
Carfil SA 
 

La Societatea Carfil SA s-au identificat următoarele deficiențe: 

• nu a fost efectuată cu regularitate reevaluarea imobilizărilor corporale, astfel încât acestea să fie reflectate 
în situațiile financiare anuale la valoarea justă; 

• nu au fost înregistrate ca venituri din exploatare, obligațiile neachitate către furnizorii de imobilizări pentru 
care s-a prescris dreptul acestora de a solicita plata, în valoare de 169 mii lei; 

• sistemul de control intern managerial a fost organizat și implementat parțial;  

• nu au fost respectate prevederile legale cu privire la derularea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziție publică; 

• nu au fost stabilite, evidențiate în contabilitate și nu a fost urmărită încasarea penalităților de întârziere 
datorate de o firmă pentru neplata la termen a veniturilor din chirii. 

 

 

Societatea 
Electromecanica 
SA Ploiești 
 

Societatea a reflectat eronat în patrimoniul propriu bunuri declarate proprietate publică a statului în valoare 
de 360 mii lei, realizate în temeiul HG nr. 1141/2000 privind aprobarea activităților prevăzute pentru Etapa a 
II-a - 2001 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de finanțare a acestuia, bunuri care 
nu au fost nici inventariate. 

S-au înregistrat majorări ale activelor existente în patrimoniu în perioada 2015-2017, în valoare de 605 mii 
lei, ca urmare a cheltuielilor cu reparații capitale/modernizări efectuate la acestea, care nu au făcut obiectul 
Programului de investiții, fiind cuprinse în Programul de reparații.  

 

 

Societatea 
Uzina       
Mecanică    
Sadu 
 

Societatea a utilizat în procesul de producție materiale ce aparțineau Ministerului Economiei, în valoare 
actualizată de 1.152 mii lei, această sumă reprezentând o datorie certă ce nu a fost înregistrată în contabilitate 
și raportată în situațiile financiare. 

Nu s-a înregistrat în contabilitate lipsa din gestiune a unor cantități de materiale, constatată de expertul 
contabil în raportul de expertiză și nici nu a luat măsuri cu privire la recuperarea acesteia de la gestionarul 
unității, în valoare de 67 mii lei. 

Totodată, nu s-au anulat provizioanele constituite în perioadele anterioare, prin înregistrarea la venituri în 
cazul în care nu se mai justifică, fiind menținute provizioane în valoare de 22 mii lei. 

Operațiunile de scoatere din funcțiune/declasare și casare a bunurilor propuse pentru casare încă din anul 
2015, ca urmare a inventarierii anuale a patrimoniului, nu au fost finalizate. 

Societatea 
Fabrica de  
Arme SA        
Cugir 
 

Abaterile identificate la Societatea Fabrica de Arme SA Cugir sunt următoarele: 

• nu s-au înregistrat în evidența contabilă unele bunuri deținute de societate, reprezentând stocuri de produse 
finite/materii prime/semifabricate/obiecte de inventar/materiale aflate la terți pentru prelucrare și deșeuri, în 
valoare de 218 mii lei; 

• evidența contabilă a contului „Active fixe corporale în curs de execuție” nu a fost organizată și analitic, pe 
fiecare obiectiv de investiții în parte; 
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• nu au fost întreprinse toate măsurile necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control 
intern managerial; 

• în luna ianuarie 2017 s-au acordat unele drepturi salariale necuvenite, în sumă brută de 29 mii lei, la care 
se adaugă contribuția angajatorului în sumă de 6 mii lei; 

• s-au efectuat plăți nelegale în sumă de 228 mii lei, reprezentând onorarii pentru servicii de executări silite 
aferente unei creanțe executate în favoarea creditorului Societatea Uzina Mecanică Cugir SA; 

• au fost achiziționate servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, în valoare totală 
de 94 mii lei, cu nerespectarea prevederilor legale; 

• în perioada 2005-2015 s-au angajat și s-au efectuat cheltuieli de investiții în sumă de 260 mii lei, care nu 
s-au finalizat și pus în funcțiune nici până la data de 30.10.2018.  

 

SC Uzina 
Mecanică 
București SA 
 

SC Uzina Mecanică București SA a înregistrat direct pe cheltuieli suma de 97 mii lei, reprezentând 
despăgubiri civile plătite unui salariat al entității, indexate, majorate și actualizate și cheltuieli de executare 
aferente, generate de desfacerea disciplinară a unui contract de muncă, pentru care instanța a stabilit că 
aceasta este nelegală și s-a dispus reintegrarea salariatului în funcția deținută anterior, fără a se analiza 
cauzele care au condus la situația respectivă. 

De asemenea, nu a înregistrat venituri în suma de 151 mii lei ca urmare a prescripției dreptului la urmărirea 
încasării de către furnizor; nu a urmărit și nu a încasat în termenul legal de prescripție unele creanțe în sumă 
de 89 mii lei. 

 

Societatea 
Avioane                
SA Craiova  
 

Societatea Avioane SA Craiova s-a înființat în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea întreprinderilor de 
stat în societăți comerciale și a HG nr. 242/1991 privind înființarea unor societăți comerciale pe acțiuni în domeniul 
industriei de apărare, prin preluarea integrală a patrimoniului Întreprinderii de Avioane Craiova. Activitatea 
societății constă în realizarea de avioane militare (componente, subansamble sau ansamble), precum și prestări 
de servicii (reparații la avioane militare), echipamente mecanice, electrice si electronice, proiectare și execuție 
asistată de calculator, tratamente termice pentru oțeluri și aliaje de aluminiu, acoperiri de protecție etc. 

În baza Ordinul Ministrului Industriei și Resurselor nr. 310/22.05.2003 s-a instituit procedura de administrare 
specială și de supraveghere financiară, fiind desemnat administrator special, ale cărui atribuții au fost stabilite 
prin mandat special.  

Misiunea de audit de conformitate la Societatea Avioane Craiova a vizat anii 2015, 2016, 2017 și a 
identificat o serie de deficiențe, prezentate în continuare. 

 

Constatări Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului s-a constatat faptul că nu au fost valorificate rezultatele 
inventarierii ca urmare a finalizării operațiunii de inventariere pe anul 2017, deși comisia a întocmit listele 
bunurilor propuse pentru casare, în valoare de 322 mii lei, aceste bunuri, până la data auditului, nu au fost 
aprobate pentru casare și valorificate conform procedurilor legale. 

Referitor la administrarea patrimoniului și utilizarea eficientă a fondurilor s-a constatat evidențierea, la data 
de 30.11.2017, unor stocuri de materii prime, materiale, materiale auxiliare și obiecte de inventar în valoare 
totală de 3.385 mii lei, fără mișcare, cuprinzând peste 6.500 de articole, cu o vechime de peste 365 de zile 
(unele provenind încă din anul 1986), și care, odată cu trecerea anilor, se degradează, ies din perioada de 
garanție sau nu mai sunt de actualitate (uzate moral). 

Totodată, s-a constatat evidențierea unor imobilizări corporale în curs de execuție în valoare de 92 mii lei,
reprezentând lucrări de investiții efectuate în perioada 2006-2007 care au fost sistate. În cadrul acestora se 
remarcă cheltuielile, în suma de 82 mii lei, efectuate pentru obiectivul de investiție „Climatizare hală producție”
pentru care s-au achiziționat două instalații în anul 2008, fiind pusă în funcțiune doar una din instalațiile OHA, 
iar cea de a doua instalație nu a fost pusă în funcțiune până la data misiunii de audit, din motive ce țin de 
demararea programului de reparații a avioanelor militare C130 Hercules, pentru care a fost necesară 
extinderea spațiului necesar acestei activității de reparații. Entitatea a menționat că la finalizarea lucrărilor de 
reparații la avionul Hercules C130, existent în hală, se va monta și instalația rămasă.  

 

Recomandări 
 

 valorificarea rezultatelor inventarierii, cu respectarea prevederilor legale;  
 analiza stocurilor fără mișcare și cu mișcare lentă și dispunerea măsurilor de utilizare sau valorificare a 

acestora, după caz;  
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 analiza lucrărilor executate și a materialelor achiziționate, evidențiate în contul „Imobilizări corporale în curs 
de execuție”, și dispunerea măsurilor necesare pentru finalizarea obiectivelor de investiții, în vederea 
asigurării bunei gestiuni a patrimoniului și fondurilor publice. 
 

 
 

Verificarea costurilor serviciilor medicale prestate de unitățile sanitare  
în regim de spitalizare continuă în perioada 2015-2017 

 
 
 

Misiunea de audit de conformitate cu această temă s-a desfășurat la: 

 Spitalul Clinic de Urgență București (SCUB) 
 Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) 

Obiectivul  
general 

Obiectivul general a fost verificarea respectării prevederilor legale privind modul de fundamentare a 
costurilor serviciilor medicale prestate în regim de spitalizare continuă și utilizare a fondurilor aferente acestor
servicii medicale, în perioada 2015-2017.

 

Constatări 
 

Principalele constatări identificate la nivelul SCUB și SUUB sunt prezentate sintetic în continuare. 
Necesarul de fonduri pentru serviciile medicale prestate în regim de spitalizare continuă nu a fost 

fundamentat nici la elaborarea proiectului anual de buget, nici cu prilejul rectificărilor bugetare pentru perioada 
2015-2017, iar bugetul de venituri și cheltuieli nu s-a elaborat pe baza centralizării, de către comitetul director, 
a propunerilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, în raport cu obiectivele programate, și nici 
pe baza evaluării corecte a veniturilor proprii și estimării corecte a cheltuielilor secțiilor spitalului (Spitalul Clinic 
de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență București). 

Nu au fost stabilite și nici implementate metode de antecalculație a costurilor serviciilor medicale prestate 
în regim de spitalizare continuă și, implicit, aceste antecalculații nu au fost prezentate la contractarea acestui 
tip de servicii cu casa de asigurări de sănătate teritorială (Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul 
Universitar de Urgență București). 

Pe toată perioada 2015-2017 nu au fost contractate cu CASMB sumele reprezentând complexitatea 
suplimentară a cazurilor, deși entitatea îndeplinea condițiile prevăzute de actele normative în vigoare, fapt ce 
a condus la neîncasarea unor venituri ca urmare a neefectuării regularizărilor trimestriale prevăzute de 
legislația în vigoare (Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență București). 

În perioada 2015-2017, spitalul nu a analizat cazurile neconfirmate/invalidate de către SNSPMDSB și de 
către CASMB pentru servicii medicale aferente pacienților externați în regim de spitalizare continuă, în sumă 
de 39.185 mii lei, și nu a transmis, în vederea confirmării, unele cazuri pentru care au fost prestate servicii 
medicale în regim de spitalizare continuă, în sumă de 57 mii lei (Spitalul Clinic de Urgență București). 

Costurile înregistrate de spital pentru rezolvarea cazurilor externate raportate și validate care au fost 
realizate peste valoarea contractată cu CASMB nu au fost recuperate, întrucât venituri în valoare de 24.936 
mii lei nu au fost înregistrate și facturate (Spitalul Universitar de Urgență București). 

Nu au fost întreprinse toate demersurile necesare în vederea recuperării costurilor serviciilor medicale prestate 
în regim de spitalizare continuă pentru pacienți neasigurați sau care nu au prezentat cardul național de 
sănătate/adeverința înlocuitoare de card, în valoare de 5.135 mii lei (Spitalul Universitar de Urgență București). 

Nici prevederile legale în ceea ce privește modul de decontare a cazurilor care se reinternează în aceeași 
unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară în același tip de îngrijire: acut-acut sau cronic-cronic, pentru 
patologie de același tip într-un interval de 48 de ore de la externare nu au fost respectate în totalitate (Spitalul 
Universitar de Urgență București). 

Nu au fost înregistrate și nici recuperate costuri în sumă de 439 mii lei, aferente serviciilor medicale 
acordate pentru pacienții străini neasigurați sau care nu au prezentat card de sănătate aferent (Spitalul 
Universitar de Urgență București). 

S-au înregistrat eronat în evidența contabilă medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale, în 
sumă de 285 mii lei, achiziționate de pacienții internați în regim de spitalizare continuă și, implicit, nu s-au 
înregistrat obligațiile spitalului față de pacienții care au solicitat rambursarea acestor cheltuieli (Spitalul Clinic 
de Urgență București). 
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S-au identificat neconcordanțe între valoarea consumului de medicamente raportat în deconturile pe 
pacient și valoarea consumului de medicamente înregistrat în contabilitate în perioada 2015-2017, în sumă de 
4.175 mii lei (Spitalul Clinic de Urgență București). 

Prevederile legale privind modul de întocmire a decontului pe pacient nu au fost respectate în perioada 
2015-2017, prin neevidențierea sumei de 17.186 mii lei, reprezentând investigații medicale efectuate de spital 
pacienților internați în regim de spitalizare continuă și prin includerea în decontul pe pacient a unor 
medicamente, servicii medicale care nu figurează în FOCG-urile pacienților ca fiind prescrise (Spitalul Clinic 
de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență București). 

S-au identificat și cazuri în care eliberarea de medicamente din farmacia spitalului s-a făcut pentru persoane 
care nu figurează internate în regim de spitalizare continuă, precum și pentru persoane care deși figurează 
internate potrivit FOCG, nu se regăsesc în fișierele de raportare cu pacienții internați transmise la CASMB 
(Spitalul Clinic de Urgență București). 

În evidența contabilă nu au fost evidențiate intrările de sânge și componente sanguine înregistrate de spital 
în perioada 2015-2017, a căror valoare se ridică la 12.150 mii lei (Spitalul Clinic de Urgență București). 

O altă deficiență constatată constă în neînregistrarea în evidența financiar-contabilă și neinventarierea 
corespunzătoare a stocurilor de medicamente și materiale sanitare, inclusiv a celor existente pe aparatele de 
urgență din cadrul secțiilor, în sumă de 1.075 mii lei (Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar 
de Urgență București). 

Contabilitatea de gestiune pentru activitatea de producere a unor preparate farmaceutice în cadrul 
farmaciei spitalului nu a fost organizată la Spitalul Clinic de Urgență București. 

La Spitalul Universitar de Urgență București au fost efectuate cheltuieli neeconomicoase în sumă de 218 
mii lei, generate de achiziționarea unor servicii de prelucrare informatică a datelor, deși spitalul are în 
componență structuri cu personal propriu angajat, care avea atribuții de serviciu în acest sens. 

 

 

Recomandări 
 

Principalele recomandări formulate pentru eliminarea deficiențelor prezentate anterior au vizat, în principal:
 elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli, respectiv a modificărilor ulterioare aduse bugetelor, 

cu respectarea cadrului legal în vigoare; repartizarea prevederilor aprobate prin bugetul de venituri și 
cheltuieli pe secții și compartimente ale spitalului; actualizarea fișelor de post ale persoanelor cu respon-
sabilități în domeniul elaborării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli cu atribuții clare și precise; 

 elaborarea și aprobarea antecalculației costurilor serviciilor medicale prestate în regim de spitalizare 
continuă, care să stea la baza contractelor încheiate cu casa de asigurare de sănătate; elaborarea unei 
proceduri operaționale privind fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului și 
respectiv al antecalculației costurilor serviciilor medicale; 

 efectuarea analizei trimestriale a criteriilor obligatorii prevăzute de legislație pentru acordarea sumelor 
reprezentând complexitatea suplimentară a cazurilor în ceea ce privește comorbiditatea și numărul de zile de 
îngrijiri acordate în cadrul secțiilor/compartimentelor de terapie intensivă și întocmirea actelor adiționale aferente;

 efectuarea în continuare a demersurilor pentru depunerea documentelor necesare pentru contractarea 
fondurilor ce pot fi alocate de către CASMB pentru complexitatea suplimentară a cazurilor din secțiile de 
terapie intensivă din structura spitalului; actualizarea fișelor de post ale persoanelor cu responsabilități în 
domeniu cu atribuții clare referitoare la întocmirea documentației în vederea contractării cu CASMB a 
sumelor reprezentând furnizarea de servicii medicale spitalicești, inclusiv cele reprezentând complexitatea 
suplimentară a cazurilor; 

 analizarea tuturor cazurilor neconfirmate/invalidate de către SNSPMPDSB și, respectiv, de către CASMB 
în sensul corectării erorilor de neconfirmare, a recunoașterii și decontării acestor servicii de către Casa de 
Asigurări de Sănătate a Municipiului București și încasării veniturilor din servicii medicale prestate; 

 întreprinderea demersurilor de negociere cu casa de sănătate teritorială a tarifului pe caz rezolvat (DRG) 
contractat, astfel încât acest tarif să poată asigura sustenabilitatea financiară a serviciilor medicale realizate 
în regim de spitalizare continuă;  

 regularizarea trimestrială a sumelor cuprinse în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate în 
conformitate cu actele normative în vigoare; urmărirea realizării veniturilor, facturarea acestora și încasarea 
conform contractelor încheiate cu CASMB; 

 întreprinderea demersurilor necesare urmăririi sumelor de recuperat de la pacienții neasigurați sau care 
nu au prezentat card de sănătate; înregistrarea corespunzătoare a cheltuielilor spitalului cu serviciile 
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medicale acordate pacienților străini neasigurați sau care nu au prezentat cardul de sănătate aferent; 
implementarea unei proceduri care să conducă la recuperarea cheltuielilor efectuate de spital cu serviciile 
medicale acordate pacienților neasigurați sau care nu au prezentat cardul de sănătate aferent la nivelul 
tuturor secțiilor/compartimentelor din cadrul spitalului; 

 întocmirea documentelor de intrare/ieșire a medicamentelor, materialelor sanitare și dispozitivelor medicale 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru a asigura reflectarea operațiunilor economice la 
data efectuării acestora; reflectarea în evidența contabilă a spitalului a obligațiilor către terți la data solicitării 
sumelor de către pacienți; elaborarea unor proceduri operaționale privind înregistrarea medicamentelor, 
materialelor sanitare și dispozitivelor medicale, achiziționate de către pacienți, în evidența contabilă și 
recepționarea acestora la intrarea în gestiunea spitalului; 

 extinderea verificărilor și înregistrarea valorii corecte a consumurilor de medicamente și materiale sanitare 
în deconturile pe pacient și în evidența contabilă, astfel încât să se realizeze o corelare a acestor consumuri,
respectiv eliminarea discrepanțelor existente; 

 extinderea verificărilor pe perioada de prescripție, în vederea identificării abaterilor cu privire la medica-
mentele date în consum fără ca acestea să fie prescrise în FOCG-urile pacienților internați în regim de 
spitalizare continuă și recuperarea prejudiciului rezultat din înregistrarea unor consumuri nereale de 
medicamente, după caz; întocmirea decontului pe pacient, astfel încât consumurile evidențiate să reflecte 
realitatea cheltuielilor efectuate de spital pentru rezolvarea cazurilor în regim de spitalizare continuă, 
corelarea cu FOCG-urile și documentele aferente acestora și, respectiv, cu fișele de prezentare UPU; 

 extinderea verificărilor pe perioada de prescripție în vederea identificării abaterilor cu privire la medica-
mentele eliberate unor persoane care nu figurează în regim de spitalizare continuă și luarea măsurilor care 
impun, după caz; analizarea și raportarea la CASMB a tuturor pacienților care au figurat internați în regim 
de spitalizare continuă, astfel încât să se prevină riscul nerecuperării contravalorii serviciilor prestate 
aferente cazurilor rezolvate; 

 evidențierea aprovizionării, consumului și a stocurilor derivatelor din sânge, precum și a rebuturilor rezultate 
din aceste produse, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; raportarea în sistemul informatic a tuturor 
operațiunilor referitoare la sânge și produse derivate din sânge, astfel încât să fie preluate în mod corect și 
real în evidența contabilă; organizarea contabilității de gestiune la nivelul fiecărei secții, respectiv pentru 
toate aparatele medicale de urgență existente la nivelul spitalului; 

 organizarea contabilității de gestiune pentru activitatea de producere a unor preparate farmaceutice în 
farmaciile proprii, precum și efectuarea inventarierii patrimoniului la finele anului, analizarea diferențelor de 
inventar constatate (plusuri și minusuri), înregistrarea acestora în evidența contabilă, stabilirea persoanelor 
responsabile și recuperarea eventualelor pagube; 

 analizarea contractelor de servicii de prelucrare informatică a datelor și luarea măsurilor care se impun 
pentru asigurarea unei bune gestiuni economico-financiare de către managerul entității, precum analiza 
atribuțiilor/responsabilităților personalului entității pentru a evita suprapunerea atribuțiilor. 

  

 
Verificarea modului de formare, administrare și utilizare a fondurilor publice  

în procesul de restituire a proprietăților 
 

Prezentare  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) a fost înființată prin HG nr. 361/2005
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, în calitate 
de organ de specialitate al administrației publice centrale fără personalitate juridică, în subordinea Cancelariei 
Prim-Ministrului. 

În prezent, ANRP își desfășoară activitatea în baza HG nr. 572/2013, în calitate de organ de specialitate al 
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și sub coordonarea prim-
ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG).  

ANRP este finanțată integral de la bugetul de stat pentru îndeplinirea atribuțiilor sale prevăzute în actele de 
înființare, acționează pe bază de autonomie funcțională și decizională, independent de alte autorități și instituții 
publice. 
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Constatări Evoluția bugetului ANRP în perioada 2015-2017 a înregistrat rectificări negative în anii 2015 și 2016, iar în 
exercițiul financiar 2017 a înregistrat rectificări pozitive, ca urmare a necesarului de resurse financiare pentru 
efectuarea plăților aferente despăgubirilor civile. Această evoluție s-a caracterizat printr-un consum de resurse 
financiare preponderent pentru cheltuieli curente, din care cheltuieli pentru despăgubiri civile (executări silite) 
au fost efectuate numai în exercițiul financiar 2017. 

În perioada 2015-2017, activitatea specifică ANRP a constat în soluționarea dosarelor de despăgubiri în 
baza legilor specifice prin intermediul direcțiilor de specialitate, dosare supuse spre analiză, după caz, Comisiei 
Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) și Comisiei Speciale de Retrocedare (CSR), situația 
numărului de dosare analizate și soluționate fiind următoarea: 

 

Actul normativ 
Număr dosare analizate și soluționate 

2015 2016 2017 

TOTAL 13.149 11.120 9.149 
1. Legea nr. 165/2013, din care: 5.003 7.005 6.007 

• Legea nr. 10/2001 3.354 4.535 4.035 
• Legile fondului funciar 1.649 2.470 1.972 

2. Legea nr. 164/2014, din care: 6.234 2.361 1.916 
• Legea nr. 9/1998 403 1.974 807 
• Legea nr. 290/2003 20 189 1.022 
• Decizii de actualizare 5.811 198 87 

3. OUG nr. 94/2000 și OUG nr. 83/1999 1.912 1.754 1.226 
 

 Din analiza situației numărului de dosare analizate și soluționate rezultă că, în perioada 2015-2017, 
numărul dosarelor analizate și soluționate a înregistrat, pe total, un trend descrescător, ca urmare a numărului 
ridicat al deciziilor de actualizare de la nivelul anului 2015. Astfel, în anul 2015 au fost emise 5811 decizii de 
actualizare pentru sumele stabilite în perioada 2005-2014 de către comisiile județene pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998 și a Legii nr. 290/2003, actualizarea acestor sume fiind efectuată cu indicele de creștere a prețurilor de 
consum la nivelul anului 2014.  

Din analiza în structură s-a constatat că numărul dosarelor analizate și soluționate a crescut în anul 2016 
față de anul 2015 cu 51,53% și a înregistrat o diminuare în anul 2017 cu 17,72%. 

La nivelul ANRP, procesul de emitere a titlurilor de plată în baza Legii nr. 164/2014 și a Legii nr. 165/2013
a avansat, ajungând la tranșa a III-a în cazul titlurilor de plată aferente Legii nr. 164/2014 și la tranșa a IV-a în 
cazul titlurilor de despăgubire emise de CCSD și CNCI (Legea nr. 165/2013). Acest aspect este reflectat și de 
creșterea valorii titlurilor de plată emise la nivelul perioadei analizate.  

În perioada 2015-2017, cheltuielile bugetare în legătură cu procesul de restituire a proprietăților au constat 
în plata despăgubirilor civile pentru care au fost înființate popriri. 

Din analiza informațiilor cuprinse în Registrul deciziilor CNCI (emise în baza Legii nr. 165/2013) aferente 
perioadei 2015-2017 a rezultat că din numărul total de 16.249 poziții înregistrate, 6.860 de poziții sunt aferente 
deciziilor emise în baza hotărârilor judecătorești definitive/irevocabile, reprezentând un procent de 42,21%. 
Valoarea totală a despăgubirilor acordate prin deciziile CNCI în perioada 2015-2017 a fost în sumă de 3 milioane 
de puncte, valoarea despăgubirilor acordate de instanțele de judecată reprezentând un procent de 85,21%. 

În urma misiunii de verificare a modului de formare, administrare și utilizare a fondurilor publice în procesul 
de restituire a proprietăților, din verificările efectuate asupra documentelor selectate nu au rezultat abateri de 
la legalitate. 

Concluzia 
generală 

Procesul de restituire a proprietăților este o activitate de o complexitate deosebită, a cărei reglementare, 
cu toate că a suferit numeroase modificări legislative, nu a condus la accelerarea ritmului de soluționare a 
dosarelor. 
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Prezentare 
 
 
 
 

Auditul financiar s-a efectuat asupra Contului general anual al datoriei publice pe anul 2017 elaborat de MFP, 
ca anexă la Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2017, având următoarea structură: 
 Contul general anual al datoriei publice guvernamentale directe la data de 31 decembrie 2017; 
 Situația garanțiilor guvernamentale la data de 31 decembrie 2017; 
 Contul datoriei publice locale directe la data de 31 decembrie 2017; 
 Situația garanțiilor locale la data de 31 decembrie 2017. 
 

Opinia              
de audit 

Rezultatele analizei Contului general anual al datoriei publice pe anul 2017 au determinat emiterea unei
opinii cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte, probele de audit colectate fiind suficiente și 
adecvate, iar denaturările individuale sau cumulate nu au avut efecte generalizate asupra Contului general 
anual al datoriei publice, ca întreg. 

Din analiza datelor publicate de Eurostat, precum și a celor raportate de către MFP în conformitate cu 
prevederile naționale a rezultat faptul că raportul dintre datoria publică la data de 31.12.2017 și produsul intern 
brut aferent anului 2017 se încadrează în valoarea de referință stabilită prin Tratatul de la Maastricht. Astfel, 
potrivit datelor raportate de Eurostat în luna aprilie 2018 (metodologia SEC 2010), raportul dintre datoria publică 
și PIB la data de 31.12.2017 a fost la nivelul de 35%. 

Raportul dintre datoria publică și PIB-ul înregistrat de țările membre UE28, potrivit datelor publicate de către 
Eurostat în anul 2017, se prezintă în grafic astfel: 
 

 
Grafic nr. 1 – Gradul de îndatorare a țărilor membre UE în anul 2017 
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 Indicatorul datoriei publice raportat la produsul intern brut pentru anul 2017 situează România între primele 
cinci state membre ale UE28, cu cea mai scăzută datorie publică în PIB, dar, întrucât deficitul înregistrat a fost 
de 2,9% din PIB, România ocupă locul 26 din cele 28 de state membre cu cele mai mari deficite, urmată de 
Portugalia și Spania. 

Raportul dintre deficit și PIB-ul înregistrat de țările membre UE28 în anul 2017, potrivit datelor publicate de 
Eurostat9, se prezintă grafic astfel: 

 

 
 

Grafic nr. 2 – Raportul dintre deficit și PIB-ul înregistrat în țările UE în anul 2017 
 

 România se situează pe același loc 26 în UE28 din punct de vedere al indicatorului PIB/locuitor, cu toate 
că economia românească a înregistrat în anul 2017 cea mai mare creștere economică anuală din UE, ceea ce 
indică un nivel de trai scăzut. 

Nivelul datoriei publice a României raportat, potrivit celor două metodologii (SEC 2010 și reglementările 
naționale), atât în anul 2016, cât și în anul 2017, a fost diferit, iar diferența între cele două raportări înregistrează 
o creștere semnificativă de 25%.  

Astfel, potrivit raportărilor naționale, datoria publică a crescut în 2017 față de 2016 cu 8,7%, în timp ce 
datoria publică raportată la Eurostat (metodologia SEC 2010) a crescut cu 5,6%. 

Având în vedere faptul că în anul 2017 ritmul de creștere al PIB-ului a devansat ritmul de creștere al datoriei 
publice, indicatorul datoriei publice raportat la produsul intern brut a înregistrat o scădere de 1,6 puncte 
procentuale, ajungând la 42,9% din PIB (calculat în conformitate cu prevederile legislației naționale). 

De asemenea, din punct de vedere al nivelul indicatorului PIB/locuitor al României, acesta a prezentat o 
creștere mai accentuată decât cel al indicatorului datoria publică/locuitor. 

În anul 2017, ponderea cea mai mare în datoria publică a României a deținut-o datoria publică guverna-
mentală directă (91,1%), urmată de datoria publică guvernamentală garantată (4,7%), de datoria publică locală 
directă (4,0%) și de datoria publică locală garantată, cu o pondere de doar 0,2%. 

 
 
 

                                                            
9 Publicația „Euro area and EU28 government deficit at 0,9% and 1,0% of GDP respectively Government debt at 86,7% and 81,6%” din 23 aprilie 2018. 
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Structura datoriei publice la 31.12.2017 este reprezentată grafic astfel: 
 

 
 

Grafic nr. 3 – Structura datoriei publice la data de 31.12.2017 
 

 În anul 2017, datoria publică internă a deținut cea mai mare pondere, de 59,9% în total datorie publică, în 
creștere cu 11,5% față de cea înregistrată în anul 2016, ceea ce relevă faptul că finanțarea deficitului bugetar 
și refinanțarea datoriei publice s-au realizat preponderent prin împrumuturi din Contul curent general al 
Trezoreriei Statului (instrument de administrare a lichidităților) sau de pe piața financiară internă.  

Evoluția datoriei publice în perioada 2016-2017 în funcție de piața financiară și de structura Contului datoriei 
publice este reprezentată grafic astfel: 

 

 

 
 

Grafic nr. 4 – Evoluția datoriei publice în perioada 2016-2017 
 

 Creșterea datoriei publice în monedă națională cu 8,7% în anul 2017 față de anul 2016, pe fondul creșterii datoriei 
publice guvernamentale directe a fost determinată în principal de datoria angajată, în baza prevederilor art. 4 din 
OUG nr. 64/2007, pentru acoperirea necesităților de finanțare a deficitului bugetar, refinanțarea datoriei publice 
guvernamentale și consolidarea/menținerea rezervei financiare în valută la dispoziția Trezoreriei Statului.  
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În anul 2017, serviciul datoriei publice în raport cu PIB a scăzut față de anul precedent, respectiv de la 8,4%
la 6,2%, ca urmare atât a creșterii PIB, cât și a scăderii nivelului serviciului datoriei publice în anul 2017, dat 
de nivelul mai scăzut al rambursărilor scadente în anul 2017. 

Evoluția serviciului datoriei publice în perioada 2016-2017, în funcție de piața financiară și în funcție de 
structura Contului de datorie publică este reprezentată grafic astfel: 

 

 
 

Grafic nr. 5 – Evoluția serviciului datoriei publice în anii 2016-2017 
 

 Ca și în anii precedenți, în anul 2017, serviciul datoriei publice guvernamentale a deținut cea mai mare 
pondere în total serviciu datorie publică, din care serviciul datoriei publice guvernamentale directe a avut o 
pondere de 91,5%. Nivelul plăților de rate de capital din anul 2017 a fost mai mic față de cel din anul 2016, ca 
urmare a nivelului mai scăzut al rambursărilor de obligații scadente în anul 2017. 

 
A. Datoria publică guvernamentală directă 

 
Structura instrumentelor de datorie publică guvernamentală directă la data de 31.12.2017 este reprezentată grafic astfel: 
 

 
Grafic nr. 6 – Structura instrumentelor de datorie publică guvernamentală directă la data de 31.12.2017 
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Analiza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constatări 
 

După cum se poate observa ponderea cea mai mare în structura datoriei publice guvernamentale directe 
la data de 31.12.2017 a fost deținută de instrumentul „Obligațiuni de stat”, în proporție de 68%, urmat de 
instrumentul „Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului” în procent de 16%.

Scopul principal al contractării datoriei publice guvernamentale directe în anul 2017 a fost cel pentru finan-
țarea deficitelor temporare ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat, prin intermediul 
instrumentului „Împrumuturi temporare din contul curent general al Trezoreriei Statului”. 

Astfel, valoarea împrumuturilor temporare din CCGTS10 contractate în anul 2017 a fost utilizată aproape 
integral (96,7%) pentru finanțarea deficitelor temporare ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale 
de stat din exercițiul curent și în proporție de 3,2% pentru refinanțarea datoriei publice. 

În calitate de unic administrator al datoriei publice guvernamentale, MFP a contractat în anul 2017
instrumente noi de datorie publică guvernamentală (certificate de trezorerie și obligațiuni de stat) cu volume 
mici pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și refinanțarea datoriei publice guvernamentale. 

Ca și în anul precedent, în anul 2017, în totalul surselor de finanțare a deficitului bugetar a crescut ponderea 
împrumuturilor temporare din Contul curent general al Trezoreriei Statului (instrument de administrare a lichidi-
tăților), iar sursele de finanțare definitivă a deficitului bugetului de stat au înregistrat diminuări. 

Referitor la necesarul de finanțare a ratelor de capital, în anul 2017, acesta a fost asigurat cu preponderență 
(80%) prin contractarea de către MFP a unor instrumente de datorie publică (certificate de trezorerie, 
obligațiuni, împrumuturi etc.). 

Rezerva financiară în valută la dispoziția MFP în anul 2017, comparativ cu anul 2016, a scăzut cu 26,8%,
în timp ce deficitul bugetului de stat a crescut cu 20,8%. 

Din totalul tragerilor/angajamentelor noi aferente datoriei publice guvernamentale directe la data de 
31.12.2017, ponderea cea mai mare a fost deținută de instrumentul „Obligațiuni de stat”, în proporție de 67,7%, 
urmat de instrumentul „Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului”, în procent
de 15,6%. Acest procent de 15,6%, reprezentând gradul de utilizare a împrumuturilor din disponibilitățile 
Contului curent general al Trezoreriei Statului din volumul tragerilor/angajamente noi, nu reflectă însă realitatea 
efectuării operațiunilor zilnice/lunare/anuale ale acestui instrument în anul 2017, ci doar creșterea netă a 
soldului instrumentului. 

Instrumentul obligațiuni de stat emise pe piața internă și externă este cel mai „scump” instrument al datoriei 
publice guvernamentale directe, datorită faptului că a înregistrat și cel mai mare volum al împrumuturilor atrase 
de MFP și reprezintă cea mai mare pondere în total datorie publică. 

În baza prevederilor art. 14 din OUG nr. 64/2007, cheltuielile necesare realizării proiectelor de investiții 
finanțate din împrumuturi preluate spre administrare de către MFP sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor prin-
cipali de credite ca sume alocate din intrări de credite externe, la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu 
finanțare rambursabilă”, în anul 2017 fiind alocate definitiv cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambur-
sabilă în procent de 18,7% din valoarea tragerilor efectuate în anul 2017 din împrumuturile acordate pentru 
finanțarea proiectelor, cu impact asupra realizării obiectivelor de investiții prioritare pentru economia 
românească. 

Fondurile provenite din tragerile efectuate în anul 2017 din împrumuturile acordate pentru finanțarea 
proiectelor au fost destinate integral consolidării rezervei financiare în valută, rezultă astfel că valoarea 
cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă se regăsește la finele anului 2017 în deficitul 
bugetului de stat. 

 

 
 

În anul 2017, la nivelul Direcției Generale Relații Financiare Internaționale (DGRFI) nu au fost evidențiate 
în totalitate alocările bugetare și plățile raportate de către ordonatorii principali de credite la titlul „Cheltuieli 
aferente programelor cu finanțare rambursabilă”. Eroarea a fost remediată în timpul misiunii de audit, nefiind 
formulate recomandări. 

 
 
 
 

 

 
  
                                                            
10 CCGTS – Contul curent general al Trezoreriei Statului 



280 

 

B. Datoria publică guvernamentală garantată 
 

Structura instrumentelor de datorie publică guvernamentală garantată la data de 31.12.2017 este reprezentată grafic astfel: 

 

 
Grafic nr. 7 – Structura instrumentelor de datorie publică guvernamentală garantată la data de 31.12.2017 

Analiza În anul 2017 au fost acordate garanții doar în cadrul a două programe guvernamentale, respectiv Programul
„Prima Casă” și „Programul de stimulare a achiziționării de autoturisme noi”. Garanțiile acordate pentru creditele 
contractate în cadrul Programului guvernamental „Prima Casă” au avut ponderea cea mai mare (99,4%) în totalul 
garanțiilor guvernamentale acordate în baza legilor speciale. Acest fapt se datorează condițiilor avantajoase de 
achiziționare sau construire a unei locuințe de către persoanele fizice eligibile, programul cunoscând o dinamică 
semnificativă. În cursul anului 2017, MFP a încasat sumele restituite de finanțatori pentru beneficiarii care au 
solicitat repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare. 

Totodată, având în vedere gradul redus al încasărilor la fondul de risc, pentru efectuarea plăților de rate de 
capital și dobânzi datorate la scadență de operatorii economici, disponibilitățile fondului de risc au fost 
completate de la bugetul de stat cu suma de 63,6 milioane lei, în anul 2017. 

 

Constatări 
 

În Situația garanțiilor guvernamentale la 31 decembrie 2017, Capitolul I – Garanții guvernamentale acordate 
în baza legilor speciale, nu a fost evidențiată valoarea repunerilor în drepturi și obligații aferente contractelor 
de credit și de garantare în cadrul Programului „Prima Casă” ca urmare a plăților efectuate de MFP și 
recuperate în anul curent. 

De asemenea, s-a constatat că în Situația garanțiilor guvernamentale la 31 decembrie 2017 din Capitolul I –
Garanții guvernamentale acordate în baza legilor speciale a fost evidențiată în mod eronat valoarea plăților 
efectuate de MFP drept execuții ale garanțiilor. 

În Contul general anual al datoriei publice întocmit la data de 31.12.2017 nu au fost evidențiate în totalitate 
plățile efectuate de MFP din fondul de risc, din cauza cadrului legal aplicabil nearmonizat. 

 

Recomandări 
 

Conducerea Ministerului Finanțelor Publice va dispune măsurile legale care se impun în vederea: 

- corectării soldului datoriei publice guvernamentale garantate la 31 decembrie 2017 din Contul general anual 
al datoriei publice, Situația garanțiilor guvernamentale la data de 31.12.2017, Capitolul I – Garanții guverna-
mentale acordate în baza legilor speciale, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri 
în vederea implementării programului „Prima casă", cu suma de 1,3 milioane lei, reprezentând repuneri în 
drepturi și obligații aferente contractelor de credit și de garantare, ca urmare a plăților efectuate de MFP (execuția 
garanției) în anii precedenți și recuperate în anul curent, după clarificarea acestor sume cu FNGCIMM SA-IFN; 

- modificării/actualizării prevederilor: 
 OMEF nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei 



281 

publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât Situația garanțiilor guvernamentale la data de 
31.12 .… să reflecte realitatea și exactitatea tuturor operațiunilor referitoare la repunerile de garanții aferente 
contractelor de credit și de garantare în cadrul Programului „Prima casă”, pe baza datelor din evidențele 
tehnico-operative și contabile de la nivelul MFP; 

 OMFP nr. 2225/2009 pentru aprobarea Convenției privind implementarea programului „Prima Casă” și 
a Convenției de garantare și pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor 
art. 10 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de imple-
mentare a programului „Prima Casă”, în vederea raportării distincte de către FNGCIMM a repunerilor în 
drepturi și obligații aferente contractelor de credit și de garantare în cadrul Programului „Prima Casă”. 

 

 Referitor la datoria publică guvernamentală garantată, în Raportul de audit sunt prezentate constatările cu 
privire la datoria publică guvernamentală rezultate din misiunile de audit de conformitate efectuate de către 
Curtea de Conturi la entitățile beneficiare, respectiv la: 
 Ministerul Justiției; 
 Ministerul Sănătății; 
 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – CNAIR SA; 
 Ministerul Mediului. 

 

Ministerul 
Justiției 
 

Misiunea de audit de conformitate s-a desfășurat la structura responsabilă cu implementarea proiectelor, 
Direcția de Implementare a Proiectelor cu Finanțare din Împrumuturi Externe (DIPFIE) din cadrul MJ și a vizat 
proiectele finanțate din fonduri rambursabile, implementate de Ministerul Justiției în perioada 2016-2017, 
respectiv: 

- Proiectul privind reforma sistemului judiciar, finanțat în baza Acordului de împrumut ratificat prin Legea 
nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la 
București la 27 ianuarie 2006 (BIRD 4811-RO); 

- Proiectul de îmbunătățire a serviciilor judiciare, finanțat în baza Acordului de împrumut ratificat prin 
Legea nr. 173/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) 
dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 
februarie 2017 și la 27 februarie 2017 (BIRD 4965-RO). 
Principalele aspecte constatate cu privire la utilizarea fondurilor provenite din Împrumutul BIRD 4811-RO 

sunt următoarele: 
- clauzele contractelor de lucrări civile aflate în derulare la nivelul Ministerului Justiției – Direcția de Imple-

mentare a Proiectelor cu Finanțare din Împrumuturi Externe (MJ – DIPFIE) nu au fost actualizate ca urmare 
a modificărilor legislative cu privire la perioada de garanție a lucrărilor civile aferente clădirilor; 

- valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute din contractele de lucrări civile nu a fost stabilită în conformitate 
cu prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice 
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiții și lucrări de intervenții; 

- în procesul de achiziție: 

• nu au fost elaborate și, ulterior, aprobate de ordonatorul principal de credite note de fundamentare a achiziției;

• fără a se justifica/fundamenta alegerea procedurii, serviciile de dirigenție de șantier aferente lucrărilor 
obiectivului de investiții „Palatul de Justiție Prahova” au fost achiziționate prin negociere în cadrul unui 
contract aflat în derulare. O situație similară s-a identificat și în cazul lucrărilor efectuate la obiectivul de 
investiții „Clădirea Tribunalului Sibiu”, unde, în urma modificării tipului de lucrări necesare, acestea au fost 
achiziționate prin negociere în cadrul contractului aflat în derulare, fără a se fundamenta alegerea procedurii;

• Planurile de achiziții actualizate și modificate în conformitate cu procedurile BIRD, precum și docu-
mentațiile de licitație nu au fost aprobate de către ordonatorul principal de credite. 

- în evidența financiar-contabilă a DIPFIE au fost înregistrate eronat: 

•  cheltuieli în sumă de 177,3 mii lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de consultanță pentru „Sis-
temul integrat de management al resurselor (RMS) – Migrare date”, în condițiile în care cheltuielile 
efectuate pentru decontarea acestor servicii trebuiau să contribuie la determinarea valorii finale a 
obiectivului de investiții în curs de execuție „Sistemul integrat de management al resurselor”;
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• suma de 105,3 mii lei cu TVA, reprezentând contravaloarea echipamentelor de criptare destinate centrelor 
de date ale Sistemului integrat de management al resurselor (RMS), sistem care nu era finalizat la data 
de 31.12.2017 și care la aceeași dată nu cuprindea cheltuielile efectuate pentru realizarea acestuia;  

• suma de 20,8 mii lei, reprezentând contravaloarea creanțelor pe care le are de recuperat de la Fondul 
Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate – FNUASS; 

• nu au fost înregistrate și nu au fost reflectate în situațiile financiare întocmite la 31.12.2017 provizioane 
în sumă de 23.159 mii lei, în condițiile existenței unui litigiu aflat pe rolul Curții de Arbitraj Comercial 
Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României; 

• nu au fost înregistrate garanții în sumă de: 
- 16.406 mii lei, reprezentând contravaloarea garanțiilor de bună execuție constituite cu scrisori de garanție 

bancară, garanții ce au fost solicitate beneficiarilor pentru lucrările de construcții aflate în curs de execuție;
- 2.190 mii lei, reprezentând garanții de bună execuție reținute succesiv din facturile prezentate la 

decontare de firmele de construcții;  
- 5.814 mii lei, reprezentând contravaloarea garanțiilor solicitate beneficiarilor pentru avansurile acordate 

conform prevederilor contractuale pentru execuția de lucrări civile sau prestarea serviciilor contractate. 
Referitor la respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor aferente 

implementării proiectului Reforma sistemului judiciar se poate aprecia că la data finalizării termenului de tragere 
a sumelor din împrumutul BIRD 4811-RO, 31.03.2017, cea mai mare parte a obiectivelor asumate și revizuite 
ale acestui proiect au fost realizate cu întârziere, patru dintre acestea fiind realizate parțial. Cu toate acestea, 
banca finanțatoare nu a mai prelungit data-limită de tragere și a anulat suma de 7,7 milioane euro. 

În concluzie, în contextul în care s-a renunțat la realizarea unor obiective și teme, iar termenul de finalizare 
al Proiectului a fost prelungit cu șapte ani peste perioada inițială de implementare de cinci ani, s-a constatat 
un ritm încetinit al implementării obiectivelor, care a condus la anularea unui procent de 7% din valoarea 
împrumutului. Cu toate că pe parcursul implementării proiectului au fost alocate sume de la bugetul de stat în 
procent de 93,34% din valoarea proiectului, iar gradul de execuție a acestora a fost ridicat (94,68%), până la 
data de 31.12.2017, data finalizării tragerilor din acest împrumut, au fost efectuate rambursări de rate de capital 
în proporție de 58,3% din valoarea sumelor trase. 

 

Recomandări 
 

Conducerea Ministerului Justiției va acționa pentru: 
 modificarea perioadei de garanție din contractele încheiate cu antreprenorii și aflate în etapa de execuție, con-

form prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
 elaborarea unei proceduri operaționale în care să fie stabilite: 

- criteriile care vor sta la baza fundamentării valorii cheltuielilor diverse și neprevăzute la momentul 
întocmirii documentației de licitație, conform prevederilor legale în domeniu; 

- elemente/criterii corelate cu prevederile ghidurilor băncilor finanțatoare și legislația națională privind 
elaborarea, aprobarea și fundamentarea planului de achiziții, a notelor de fundamentare a achizițiilor, din 
care să rezulte valoarea estimată, alegerea metodelor de achiziție, tipul documentelor de licitație utilizate etc.;

 înregistrarea corectă de către DIPFIE a serviciilor de consultanță pentru migrarea datelor în Sistemul 
integrat de management al resurselor (RMS), a echipamentelor de criptare destinate centrelor de date ale 
RMS aflate la penitenciarele Rahova și Gherla, a tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea obiectivelor 
de investiții, astfel încât la finalizarea acestora valoarea lor să reflecte totalitatea cheltuielilor efectuate; 

 corectarea înregistrărilor contabile efectuate eronat la nivelul Ministerului Justiției; 
 analizarea și estimarea riscului de plată a sumelor rezultate din litigiul cu furnizorul de lucrări și evidențierea 

în contabilitate a unui provizion care să acopere riscul identificat și estimat.  
Precizăm că, în timpul misiunii de control, unele erori constatate au fost remediate operativ de către condu-

cerea Ministerului Justiției, motiv pentru care nu au mai fost formulate recomandări. 
 

Ministerul 
Sănătății 
 

În structura Ministerului Sănătății este organizată o Unitate de Management a Proiectului (UMP), care este 
responsabilă de implementarea proiectelor finanțate de BIRD și/sau BEI în baza acordurilor de împrumut 
încheiate de Ministerul Finanțelor Publice cu finanțatorii străini și a acordurilor subsidiare încheiate între 
Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Sănătății. 

Misiunea de audit de conformitate a vizat proiectele finanțate din fonduri rambursabile implementate de 
Ministerul Sănătății, prin UMP, în perioada 2016-2017, respectiv:
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- Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar, etapa a II-a, finanțat în baza Contractului de finanțare 
dintre România și Banca Europeană de Investiții - BEI 22943-RO, aprobat prin HG nr. 442/2005; 

- Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar, 
finanțat în baza Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională - BIRD 8362-RO, ratificat 
prin HG nr. 179/2014. 
Principalele deficiențe și erori constatate cu privire la utilizarea fondurilor provenite din cele două proiecte 

sunt următoarele: 

- evidența contabilă nu a fost organizată și condusă în conturi extrabilanțiere pentru angajamentele bugetare 
și legale, garanțiile bancare pentru bună execuție, disponibilul din garanția constituită pentru bună execuție, 
garanțiile bancare pentru avansul acordat, precum și garanțiile de participare la licitație; 

- nu a fost efectuat transferul contabil către unitățile beneficiare pentru echipamentele medicale achiziționate 
de MS-UMP, în sumă de 15.246 mii lei; 

- în exercițiile financiare 2016 și 2017, în formularul 2A - Situația execuției bugetare pe cele două proiecte la 
Titlul 65 „Cheltuieli aferente programului cu finanțare rambursabilă” - Titlul VII „Alte transferuri” au fost 
reflectate eronat cheltuielile cu salariile personalului MS-UMP, în sumă de 2.957 mii lei; 

- în procesul de achiziții publice: 

• deși prin Planul de achiziții pentru elaborarea documentațiilor de atribuire a fost stabilit un termen la 
data constituirii grupurilor tehnice de lucru, nu au fost prevăzute termene de finalizare a documentațiilor 
aferente. Astfel, documentațiile de atribuire au fost finalizate la 3-9 luni și chiar la un an și 8 luni de la 
data constituirii grupurilor tehnice de lucru. În plus, pe parcursul derulării procedurilor de licitație, ca 
urmare a solicitărilor de clarificări au fost revizuite specificațiile tehnice, iar termenele de depunere a 
ofertelor au fost prelungite. Totodată, nu au fost respectate termenele stabilite pentru anul 2017 pentru 
achizițiile identificate în Planul de acțiuni din data de 9 iunie 2017, aprobat prin HG nr. 693/2017; 

• contractele de achiziție nu au fost supuse vizei controlului financiar preventiv delegat, nerespectându-se
astfel prevederile legale privind exercitarea controlului intern și a controlului financiar preventiv.  

- referitor la activitatea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii ale 
MS-UMP la data de 31.12.2016 s-a constatat că nu au fost inventariate toate soldurile conturilor contabile 
la acea dată, precum și faptul că au fost predate spre casare bunuri în valoare de 127 mii lei, fără aprobare 
și fără documente justificative, iar inventarierea la data de 31.12.2017 nu era finalizată la data auditului, 
deși prin OMS nr. 1362/22.11.2017 s-a stabilit ca termenul de finalizare a acesteia să fie data de 10.01.2018;

- ca urmare a modificărilor aduse Acordului de împrumut nu a fost actualizat și aprobat „Manualul operațional 
al Proiectului” pentru implementarea Proiectului privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și 
eficienței sistemului sanitar-BIRD 8362-RO și nici fișele de post ale personalului MS-UMP. 

 

Recomandări 
 

Conducerea Ministerului Sănătății va acționa pentru: 
 actualizarea și aprobarea procedurilor operaționale privind contabilitatea și activitatea financiară a MS-

UMP, cu activitățile privind contabilitatea angajamentelor și a elementelor extrabilanțiere; 
 eliminarea deficiențelor identificate în procesul de achiziții, astfel încât până la data de 31 martie 2019 

volumul contractelor semnate să însumeze 45% din suma împrumutului (112,5 milioane euro). Elaborarea 
și aprobarea unei proceduri operaționale cu privire la achizițiile din cadrul MS-UMP, prin care să se asigure 
că toate contractele de servicii/bunuri/lucrări aferente proiectelor finanțate din fonduri rambursabile care 
depășesc valoarea specificată în reglementările legale în domeniu sunt supuse operațiunii de vizare de 
către controlul financiar preventiv delegat înainte de data la care aceste contracte intră în efectivitate; 

 efectuarea transferului contabil al echipamentelor recepționate de către beneficiari în anul 2017, actuali-
zarea procedurii operaționale privind contabilitatea și activitatea financiară a MS-UMP, în care să se 
cuprindă etapele și termenele privind transferul contabil al echipamentelor către beneficiari; 

 finalizarea activității de inventariere a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 
la data de 31.12.2017 în cadrul MS-UMP, precum și clarificării situației privind bunurile casate fără docu-
mente justificative; 

 actualizarea, în concordanță cu modificările aduse Acordului de împrumut, a Manualului Operațional al 
Proiectului pentru proiectul BIRD 83620-RO, precum și aprobării de către managementul general al Ministe-
rului Sănătății. Actualizarea și aprobarea fișelor de post pentru personalul MS-UMP. 
Deși sumele din împrumutul BEI 22943-RO au fost trase în totalitate încă din anul 2014, obiectivele asumate 
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și revizuite prin Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar, etapa a II-a, au fost realizate cu întârziere, iar 
proiectul început în anul 2005 nu a fost finalizat până la data auditului. 

Având în vedere gradul redus de utilizare al fondurilor împrumutului BIRD 8362-RO (4,26%), precum și 
întârzierile față de termenele stabilite prin Planul de acțiuni și Planul de achiziții, există riscul ca Proiectul pentru 
care s-a contractat împrumutul să nu fie finalizat la termenul stabilit, respectiv la data de 15 decembrie 2020. 
 

Ministerul 
Mediului 
 

În administrarea Ministerului Mediului, în anul 2017 s-au aflat următoarele împrumuturi: 

- Împrumut pentru finanțarea Proiectului privind servicii municipale, ratificat prin Legea nr. 124/2007
(BIRD 4835); 

- Împrumut pentru finanțarea Programului privind infrastructura municipală, ratificat prin OUG nr. 
138/2008 (KFW Germania 2004 65 435), componentă aferentă Ministerului Mediului. 
Principalele aspecte constatate cu privire la legalitatea rambursării fondurilor provenite din finanțări rambur-

sabile, respectiv din împrumutul BIRD 4835 și împrumutul KFW Germania sunt următoarele: 
 referitor la exactitatea și realitatea datelor raportate de către subîmprumutat privind fondurile rambursabile, 

precum și a stadiului de implementare a proiectelor către Ministerul Finanțelor Publice (MFP), s-a constatat 
că Ministerul Mediului: 

• nu a întocmit și transmis către MFP rapoartele periodice aferente proiectului privind Serviciile Municipale 
(BIRD 4835) pentru perioada iulie 2013 - până la data auditului și nici pe cele aferente proiectului 
Program de infrastructură municipală (KfW) pentru perioada iunie 2014 - până la data misiunii de audit;

• a înregistrat eronat în evidența financiar-contabilă sumele reprezentând contravaloarea în lei a împrumuturilor 
contractate de stat și subîmprumutate acestuia, iar contravaloarea în valută nu a fost înregistrată. Astfel, la 
data de 31.12.2017, în evidența contabilă a ministerului nu au fost evidențiate datoriile în valută aferente 
împrumuturilor contractate de stat și subîmprumutate ministerului, în sumă de 53.145.587,68 euro; 

• nu a reevaluat, în perioada 2015-2017, datoriile în valută reprezentând contravaloarea împrumuturilor 
contractate de stat, pentru care ministerul are obligația de a efectua rambursarea, iar diferențele de curs 
valutar favorabile sau nefavorabile nu au fost înregistrate în evidența contabilă, respectiv la venituri sau la 
cheltuieli financiare. Astfel, la data de 31.12.2017 nu au fost înregistrate diferențele nefavorabile, aferente 
reevaluării valorii împrumuturilor contractate de stat și subîmprumutate ministerului, în sumă de 8.099 mii lei.

 cu privire la evaluarea activităților de control și audit intern legate de modul de utilizare și rambursare a 
sumelor contractate direct, subîmprumutate sau ale creditelor garantate de stat la entitățile beneficiare, 
inclusiv a activității de control intern managerial a entității verificate, s-a constatat că Ministerul Mediului nu 
are o procedură operațională care să detalieze operațiunile, procesele și activitățile derulate cu privire la 
fondurile rambursabile în cadrul ministerului. 
 

Recomandări 
 

Conducerea Ministerului Mediului va lua măsurile necesare în vederea: 
 întocmirii și transmiterii către MFP a rapoartelor periodice aferente Proiectului pentru Serviciile Municipale 

(BIRD 4835), începând cu luna iulie 2013, și aferente proiectului Program de infrastructură municipală (KfW),
începând cu luna iunie 2014; 

 elaborării/revizuirii unei proceduri operaționale, pentru detalierea tuturor operațiunilor, proceselor și 
activităților derulate în cadrul ministerului cu referire la fondurile externe rambursabile, procedură ce va fi 
adusă la cunoștință personalului. 
 

Compania 
Națională de 
Administrare a 
Infrastructurii 
Rutiere SA 
(CNAIR SA) 
 

În Bugetul de venituri și cheltuieli al CNAIR SA pentru anul 2017, la titlul „Cheltuieli aferente programelor 
cu finanțare rambursabilă” au fost alocate atât fondurile aferente tragerilor din împrumuturi, cât și cele aferente 
contribuției Guvernului României (inclusiv impozite și taxe) pentru patru proiecte finanțate din împrumuturi 
externe, aflate în derulare la nivelul CNAIR SA. 

Obiectivul misiunii de audit la CNAIR SA a fost legalitatea utilizării și rambursării fondurilor provenite din 
finanțări rambursabile, respectiv a celor provenite din Împrumutul BEI 23.371 pentru finanțarea Proiectului de 
reconstrucție a drumurilor afectate de inundații (BEI II), aprobat prin Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea 
Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a 
drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005.

Principalele aspecte constatate cu privire la utilizarea fondurilor provenite din acest împrumut se referă la 
Contractul de execuție și lucrări și prestări servicii de proiectare la obiectivul Consolidare și amenajare scurgere 
ape pe DN 55 km 4+400 – km 71+100, încheiat de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din 
România - SA (CNADNR SA) prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, în cazul căruia s-a 
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constatat că nu a fost încheiat un act adițional care să modifice termenii contractuali inițiali cu privire la articolele 
de lucrări, cantitățile necesare și valoarea contractului, rezultată ca urmare a elaborării proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție.  

În aceste condiții, lucrările de construcții realizate au fost decontate în baza contractului încheiat, respectiv 
a listelor de cantități propuse de către antreprenor în oferta financiară, așa cum rezultă din situațiile de lucrări 
intermediare întocmite de către antreprenor și acceptate de către beneficiar. 

Deși nu a fost încheiat un act adițional prin care să se modifice termenii contractuali, din verificarea 
efectuată a rezultat faptul că lucrările au fost executate în cantități diferite față de cele prevăzute în contract.  

Cu toate că lucrările de frezare efectuate până la data de 31 mai 2016 au fost recepționate, așa cum rezultă din 
procesele-verbale de recepție calitativă, și au fost decontate pe baza Situațiilor de lucrări intermediare nr. 1-9, în 
Situația de lucrări nr. 10, aceste cantități ale lucrărilor recepționate și decontate au fost diminuate în mod nejustificat.

Având în vedere aspectele constatate, există incertitudine cu privire la realitatea tuturor lucrărilor efectuate, 
precum și la conformitatea acestora cu prevederile contractuale și proiectul tehnic. De asemenea, nu au fost 
calculate penalități de întârziere conform clauzelor contractuale, deși lucrările de drum au fost realizate în 
proporție de 75,51%, iar lucrările de poduri în proporție de numai 3,13%, în condițiile în care termenul de 
finalizare era data de 31 decembrie 2017. 

La nivelul CNAIR SA nu a fost implementat standardul de control intern managerial privind separarea 
atribuțiilor și responsabilităților, consecința acestui aspect constând în creșterea riscului de eroare, fraudă, 
încălcare a legislației, precum și a celui de a nu putea detecta aceste probleme. 
 

Recomandări 
 

Conducerea CNAIR SA va dispune măsurile necesare pentru: 
 analiza modului de derulare a Contractului de execuție și lucrări și prestări servicii de proiectare, verificarea 

realității tuturor lucrărilor efectuate în baza acestui contract, precum și a conformității acestora cu 
prevederile contractului și proiectului tehnic. În situația în care sunt constatate nereguli (plăți nelegale, 
nejustificate etc.), să fie dispuse măsurile legale pentru remedierea/recuperarea acestora; 

 analiza cauzelor care au condus la nefinalizarea lucrărilor în cadrul Contractului de execuție și lucrări și 
prestări servicii de proiectare și, în situația în care se constată că aceste întârzieri sunt din vina 
antreprenorului, dispunerea de măsuri pentru aplicarea clauzelor contractuale, precum și sancționarea 
consultantului pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în Contractul de servicii de consultanță. 
În concluzie, implementarea Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații (BEI II), finanțat 

din fondurile împrumutului BEI 23371 se realizează cu întârziere, principala cauză care a generat întârzieri în 
implementarea proiectului fiind determinată de nivelul scăzut al alocărilor bugetare prevăzute anual pentru 
acest proiect, nivel care nu a permis implementarea conform programării inițiale. 

 
 

C. Datoria publică locală 
 

Prezentare Contul general al datoriei publice locale directe și Situația garanțiilor locale sunt completate de către MFP 
pe baza datelor raportate lunar de ordonatorii principali de credite ai bugetelor unităților administrativ-teritoriale 
(președinți de consilii județene și primari) întocmite în baza OMEF nr. 1059/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. Din analiza datelor prezentate de MFP a rezultat că datoria publică locală în anul 2017 reprezintă 
4,2% în total datorie publică, datoria publică locală directă deținând ponderea cea mai mare (96%) în totalul 
datoriei publice locale. 

Datoria publică locală directă aferentă anului 2017 a fost mai mică cu 3,9% față de cea înregistrată în anul 
2016, datorată diminuării cu 4,1% a instrumentului de datorie publică Împrumuturi la bănci. Datoria publică 
locală garantată aferentă anului 2017 a fost mai mică cu 1,1% față de cea înregistrată în anul 2016, datorată, 
în principal, diminuării instrumentului de datorie publică locală garantată „Bilete la ordin avalizate”. 

În anul 2017, serviciul datoriei publice locale a fost mai mic cu 12,3% față de anul 2016, această scădere fiind 
influențată, în special, de diminuarea cu 11,3% a serviciului datoriei publice locale directe față de anul 2016. 

 

Constatări 
 

Soldul datoriei publice locale directe la 31 decembrie 2017 a fost majorat în mod eronat cu suma de 0,24 
milioane lei. Astfel, s-a constatat că datele raportate de către UATM Covasna, UATC Ciulnița, UATC 
Cosâmbești și UATC Corund, cu privire la valoarea ratelor de capital rambursate în cursul anului 2017 nu 
corespund cu datele înscrise în aplicația CREDLOC, date care au fost preluate centralizat în Contul datoriei 
publice locale directe la data de 31 decembrie 2017.  

Această situație a condus la reflectarea în Contul datoriei publice locale directe la data de 31 decembrie 
2017 a unor sume denaturate reprezentând rate de capital, precum și a unui sold al datoriei publice locale 



286 

directe majorat eronat. În același timp, Serviciul datoriei publice locale directe la 31.12.2017 a fost diminuat în 
mod eronat cu suma de 0,2 milioane lei. 

Recomandări 
 

Ministerul Finanțelor Publice va efectua o analiză asupra realității și exactității sumelor ce compun soldul 
datoriei publice locale la 31 decembrie 2017 înscris în Anexa nr. 12 – Contul datoriei publice locale directe la data 
de 31 decembrie 2017, anexă la Contul general al datoriei publice la 31 decembrie 2017, în vederea corectării 
acestuia cu suma rezultată ca urmare a analizei efectuate. 

În timpul misiunii de audit, entitatea a remediat una dintre abaterile constatate și nu au fost formulate recomandări.
Situația privind nivelul datoriei publice locale la data de 31.12.2017, pe județe, este prezentată grafic, astfel: 
 

 
 

Grafic nr. 8 – Datoria publică locală la data de 31.12.2017 

 Se constată o pondere semnificativă a datoriei publice locale la nivelul județelor în total datorie publică 
locală la data de 31.12.2017, înregistrată în următoarele județe: Municipiul București (15,8%), Sector 3 
București (7,2%), Sector 1 București (5,7%), Sector 6 București (4,3%), Sector 5 București (5%), Județul Ilfov 
(4,2%), Județul Prahova (3,5%), Județul Timiș (3,6%), Județul Cluj (3,5%) și Județul Bihor (2,7%). 

 

La nivel teritorial a fost efectuată misiunea de audit de conformitate cu tema „Legalitatea contractării sau 
garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul unităților administrativ-
teritoriale”, care a avut ca scop evidențierea modului în care a fost respectată legalitatea și regularitatea cu 
privire la activitățile de contractare, garantare, utilizare și rambursare a finanțărilor rambursabile la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale 

 

Constatări 
 
 
 
 
 
 
 

În misiunile de audit au fost analizate un număr de 56 de unități administrativ-teritoriale (UAT), care au vizat 
modul de contractare, garantare, utilizare și rambursare a finanțărilor rambursabile la nivelul unităților adminis-
trativ-teritoriale, cele mai semnificative deficiențe constatate fiind următoarele: 
- UATC Rășinari, județul Sibiu a efectuat plăți din împrumutul contractat fără a ține cont de prevederile 

contractuale referitoare la ajustarea prețului contractului de lucrări; 
- UATC Podgoria, județul Buzău a acceptat la plată lucrări neexecutate la obiectivul de investiții „Modernizare 

drumuri de interes local (operațiuni de scarificare a terenului, reprofilare a părții carosabile, strat de agregate 
naturale cilindrate, executare strat de mixtură asfaltică și transportul acestora pe distanța de 15 km etc). De 
asemenea, nu a înregistrat în evidența contabilă în contul „Împrumuturi interne și externe contractate de 
autoritățile administrației publice locale” valoarea soldului împrumutului contractat prin MFP, rămas de 
rambursat la data de 31.12.2017, precum și dobânzile de întârziere aferente; 
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- UATC Cozieni, județul Buzău a solicitat și obținut în mod nelegal un împrumut de la MFP, în baza preve-
derilor art. XII alin. (l) din OUG nr. 2/2015, pentru asigurarea prefinanțării, inclusiv a cofinanțării cheltuielilor 
neeligibile asociate proiectului „Extindere sistem alimentare cu apă – sat Cocârceni din comuna Cozieni", 
în condițiile în care la data aprobării împrumutului contractul de finanțare încheiat de primărie cu Agenția 
de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (actualmente AFIR) expirase, iar entitatea nu făcuse niciun 
demers în vederea prelungirii duratei inițiale de execuție a acestuia, așa cum era prevăzut la alin. 2 (2) al 
art. 2 din contract și nici nu depusese nicio cerere de plată; 

- UATC Diculești, județul Vâlcea a efectuat plăți nelegale prin decontarea nejustificată a unor lucrări 
neefectuate pentru obiectivul de investiții „Prima înființare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare 
menajeră în Comuna Diculești – județul Vâlcea ”; 

- UATC Dichiseni, județul Călărași, în calitate de beneficiar al lucrării de execuție cu obiectivul „Consolidarea, 
reabilitarea și extinderea Școlii cu clasele I-VIII (clădirea B-Dichiseni), județul Călărași” a achitat o serie de 
lucrări neefectuate de către un prestator. De asemenea, entitatea a efectuat plata reprezentând obligația 
contractuală asumată de către prestator privind costurile pentru consumul de utilități pe parcursul execuției 
lucrărilor la obiectivul „Consolidare, reabilitare școli clasele 1-8 corp B, Coslogeni, localitate Dichiseni”, fără 
ca obligația să fie refacturată și încasată ca atare de la constructor; 

- UATC Zamostea, județul Suceava a efectuat plăți nelegale de natura cheltuielilor de capital efectuate din 
sumele provenite din împrumuturile contractate, în cadrul obiectivului de investiții „Modernizare drum 
comunal DC 36 L din sat Zamostea – Nicani, comuna Zamostea, județul Suceava”; 

- UATC Copăcel, județul Bihor nu a utilizat suma de 57 mii lei, care a fost împrumutată în vederea realizării 
obiectivului de investiții „Modernizare prin asfaltare stradă în localitatea Surduc, comuna Copăcel, județul Bihor”;

- UATM Blaj, județul Alba nu a înregistrat valoarea dobânzii datorate și neachitate aferentă împrumuturilor 
contractate în perioada 2009-2017; 

- UATC Agigea, județul Constanța nu a înregistrat corect cheltuielile cu dobânzile aferente contractului de 
împrumut, ceea ce a dus la denaturarea imaginii reflectate în situațiile financiare anuale ale entității și nu a 
publicat pe pagina de internet proprie informațiile prevăzute de lege cu privire la situația datoriei publice locale; 

- UATC Podari, județul Dolj nu a respectat prevederile contractuale privind termenele de utilizare a 
împrumuturilor contractate, entitatea raportând eronat, în situațiile financiare întocmite la 31.12.2017, 
valoarea totală a datoriei publice locale și nu a desemnat, prin hotărâre a consiliului local, o persoană care 
să țină Registrul de evidență a datoriei publice locale. De asemenea, nu a transmis MFP copii ale niciunui 
document primar care atestă contractarea, garantarea sau modificarea împrumutului;  

- UATO Chitila, județul Ilfov a efectuat înregistrări contabile eronate ale tragerilor din împrumuturi. Din verificările 
efectuate s-a constatat raportarea eronată a datelor privind finanțările rambursabile contractate de UATO 
Chitila prin formularul transmis către Comisia de autorizare a împrumuturilor din cadrul MFP. De asemenea, 
entitatea nu a desemnat o persoană din cadrul Direcției economice care să aibă în atribuțiile de serviciu 
responsabilitatea completării și transmiterii datelor referitoare la datoria publică a orașului Chitila; 

- UATC Cornetu, județul Ilfov nu a evidențiat în contabilitate, în conturile speciale în afara bilanțului și nu se 
regăsesc raportate în situațiile financiare întocmite la 31.12.2017, garanțiile acordate pentru împrumutul 
contractat și garantat cu 30% din veniturile bugetului local; 

- UATO Sărmașu, județul Mureș nu a respectat prevederile legale privind înregistrarea în evidența contabilă 
a tragerilor efectuate din creditul contractat în anul 2017 de la CEC Bank SA; 

- UATJ Satu Mare, județul Satu Mare nu a înregistrat în conturi în afara bilanțului sumele reprezentând 
„Garanție acordată de autoritățile administrației publice locale” la un contract de credit încheiat de RA 
Aeroportul Satu Mare cu CEC Bank, pentru finanțarea obiectivului de investiții de interes județean 
„Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare”; 

- La UATM Vatra Dornei, județul Suceava, soldul contului „Împrumuturi interne și externe contractate de 
autoritățile administrației publice locale” de la data de 31.12.2017 nu cuprinde diferența de curs valutar la 
data încheierii exercițiului financiar 2017, aferentă creditului extern contractat pentru realizarea „Programului 
utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”; 

- UATM Lugoj, județul Timiș a înregistrat în mod eronat în „Contul de disponibil al împrumuturilor interne și 
externe”, plata dobânzilor și comisioanelor, precum și rambursarea ratelor de capital, cu efect de denaturare 
a rulajului acestuia. Totodată, între datele raportate MFP prin „Situația privind finanțarea rambursabilă con-
tractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, la data de 29.12.2017”
și datele existente în evidența contabilă a entității este o diferență reprezentând valoarea comisioanelor 
bancare plătite către banca finanțatoare. 
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CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE 
 
 
 

Prezentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) administrează și gestionează sistemul public de pensii și alte drepturi 
de asigurări sociale, precum și sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și își desfășoară 
activitatea sub autoritatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Are în subordine casele județene de pensii și Casa 
de Pensii a Municipiului București, denumite case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice descentralizate și 
Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM). 

CNPP este acționar unic al Societății Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă. 
În anul 2017 s-au desfășurat misiuni de audit financiar la CNPP și la 14 case teritoriale de pensii. 
Conform datelor din Contul de execuție centralizat întocmit de Casa Națională de Pensii Publice, execuția 

bugetului asigurărilor sociale de stat la data de 31.12.2017 cuprinde: 
a) veniturile și cheltuielile asigurărilor sociale de stat;  
b) veniturile și cheltuielile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. 
 

Opinia                   
de audit 

Întrucât valoarea prejudiciilor se încadrează sub nivelul pragului de semnificație, opinia de audit pentru 
bugetul asigurărilor sociale de stat este opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, 
deoarece la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice, în mod operativ, s-au efectuat demersuri în sensul 
corectării unora dintre erori și al recuperării unor prejudicii. 

 

 Entitatea auditată a remediat, în mod operativ, anumite abateri în timpul misiunii de audit, demersurile 
efectuate constând, în principal, în următoarele: 
- analizarea, clarificarea și recuperarea unor sume aferente cazurilor de beneficiari ai sistemului public de 

pensii, care au încasat aceste drepturi cu nerespectarea cadrului legal; 
- scăderea din evidența financiar-contabilă a unor drepturi de pensii neridicate, pentru care dreptul 

beneficiarilor de a solicita plata sumelor s-a prescris, acestea fiind aferente unor perioade ulterioare 
decesului pensionarului; 

- transmiterea de notificări privind sumele datorate de către furnizorii de servicii de tratament balnear și 
recuperarea sumei de 29 mii lei, reprezentând bilete de tratament decontate pe numele unor beneficiari,
care la momentul efectuării tratamentului erau spitalizați sau serviciile au fost prestate ulterior decesului 
beneficiarilor; 

- constituirea de debite pentru toate cazurile din eșantion reprezentând contribuție individuală la biletele de 
tratament balnear neîncasată de la pensionarii care au beneficiat de aceste bilete, întrucât pentru unii dintre 
beneficiari nu s-a luat în calcul contribuția proprie și veniturile din salarii realizate de către aceștia; 

- înregistrarea și virarea integrală la bugetul de stat a diferențelor reprezentând vărsăminte datorate pentru 
persoanele cu handicap neîncadrate care au fost calculate eronat. 

 

Capitolul 

1 Audit public extern
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1.2
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1.3
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1.4
Secțiunea
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1.6
Secțiunea

1.7
Secțiunea

1.8
Secțiunea

1.9

Auditul financiar asupra Contului de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
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Execuția bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2017, derulat prin Casa Națională de Pensii Publice, se prezintă 
după cum urmează:                                                    

       - milioane lei - 
Denumire indicator Buget definitiv Execuție Execuție/buget %

1 2 3 4(3/2)
Venituri totale, din care: 58.087 58.018 99,88
Venituri ale sistemului public de pensii 57.663 57.589  99,87
Venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 424 429  101,17
Cheltuieli totale, din care: 57.775 57.695  99,86
Cheltuieli ale sistemului public de pensii 57.663 57.589 99,87
Cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 112 106  94,64
Excedent/deficit, din care: 312 323  103,53
Excedent/deficit al sistemului public de pensii         -       -           -
Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 312 323  103,53

Tabel nr. 1 – Execuția bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2017, derulat prin Casa Națională de Pensii Publice 
 

Cont de 
execuție 
 

Potrivit datelor prezentate prin Contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat centralizat,
întocmit de către Casa Națională de Pensii Publice la data de 31.12.2017, se constată că au fost realizate 
venituri în sumă de 58.018 milioane lei (care includ și subvențiile acordate de la bugetul de stat în sumă de 
13.586 milioane lei) și cheltuieli în sumă de 57.695 milioane lei.  

Din veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturile sistemului public de pensii au o 
pondere de 99,45%, iar diferența de 0,55% este reprezentată de veniturile sistemului de asigurare pentru acci-
dente de muncă și boli profesionale. 

În mod similar, cheltuielile sistemului public de pensii dețin o pondere însemnată de 99,82% din cheltuielile 
totale, iar cheltuielile sistemului pentru accidente de muncă și boli profesionale reprezintă diferența de 0,18%.

Subvenția primită de la bugetul de stat în anul 2017 a fost în sumă de 13.586 milioane lei, ceea ce reprezintă 
23% din veniturile încasate aferente sistemului public de pensii, mai mică cu 10% față de subvenția primită 
anul precedent de la bugetul de stat, care a fost de 15.097 milioane lei. 

 

 Execuția veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, derulate prin CNPP, se prezintă astfel:  
- milioane lei - 

Denumirea indicatorului 
Prevederi 

inițiale 
Prevederi 
definitive 

Drepturi 
constatate

Încasări 
realizate 

Grad de 
realizare față 
de drepturi 

constatate (%)

Stingeri  
pe alte  

căi decât 
încasări

Drepturi 
constatate  
de încasat 

Execuția față 
de prevederi 

bugetare  
inițiale (%)

Execuția față 
de prevederi 

bugetare 
definitive (%)

1 2 3 4 5 6(5/4) 7 8(4-5-7) 9(5/2) 10(5/3)
Venituri totale, din care: 57.087 58.087 84.273 58.018 69 9.925 16.330 102 100
Venituri curente, din care: 43.007 44.441 68.067 44.277 65 7.474 16.316 103 100
Venituri din contribuții de  
asigurări sociale datorate  
de angajatori, din care: 

30.273 31.222 43.949 30.912 70 239 12.798 102 99 

Contribuțiile de asigurări 
sociale de stat 

29.873 30.810 43.203 30.495 71 236 12.472 102 99 

Contribuțiile de asigurări  
pentru accidente de muncă  
și boli profesionale 

400 412 746 417 56 3 326 104 101 

Venituri din contribuții  
de asigurări sociale  
datorate de asigurați 

12.625 13.120 23.697 13.260 56 7.208 3.229 105 101 

Venituri nefiscale 109 99 421 105 25 27 289 96 106
Subvenții de la 
bugetul de stat 

14.080 13.646 13.646 13.586 100 60 0 96 100 

Sume primite de la UE/alți 
donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări 

- - 14 - - - 14 - - 

Sume în curs  
de distribuire 

- - 2.546 155 6 2.391 - - - 

Tabel nr. 2 – Execuția veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2017, derulat prin Casa Națională de Pensii Publice 
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Execuția 
veniturilor 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat 
pe anul 2017 

Potrivit datelor raportate prin Contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat centralizat, întocmit 
de CNPP, gradul de încasare a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat provenind din contribuții a fost 
de numai 68%, cauza principală fiind gradul scăzut de colectare a acestor venituri de către ANAF, reprezentat 
de contribuțiile de asigurări sociale de stat datorate de către angajatori și asigurați. Astfel, din totalul 
contribuțiilor datorate la bugetul asigurărilor sociale de stat, în sumă de 67.646 milioane lei, în anul 2017 s-a 
încasat efectiv numai suma de 44.172 milioane lei. Dintre contribuțiile totale datorate bugetului asigurărilor 
sociale de stat, cel mai scăzut grad de colectare l-au avut contribuțiile de asigurări sociale de stat datorate de 
asigurați (doar de 56%). 

La finele anului 2017 existau în sold venituri neîncasate provenind din contribuții la bugetul asigurărilor 
sociale de stat în sumă totală de 16.027 milioane lei, din care contribuțiile angajatorului erau în sumă de 12.798 
milioane lei (80%), iar diferența, în sumă de 3.229 milioane lei (20%), reprezintă contribuția asiguraților. 

În cota de contribuție individuală de asigurări sociale de stat sunt incluse și sumele virate de către Casa 
Națională de Pensii Publice la fondul de pensii administrat privat, care în perioada 2015-2017 au crescut de la 
un an la altul, acestea fiind în sumă de 4.936 milioane lei în anul 2015, în sumă de 5.883 milioane lei în anul 
2016, iar în anul 2017 suma virată a fost de 7.143 milioane lei. 

 

 Execuția cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, derulate prin CNPP, se prezintă astfel: 
 - milioane lei - 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
inițiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăți 
efectuate 

Angaja- 
mente 
legale 

de plătit

Cheltuieli 
efective 

Execuție față  
de prevederi/ 
credite inițiale 

(%) 

Execuție față  
de prevederi/ 

credite definitive
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/2 10=6/3
Cheltuieli totale 56.805 57.776 57.731 57.696 57.695 0,1 57.701 102 99,8
Asigurări și asistență socială 56.675 57.663 57.624 57.590 57.589 0,1 57.594 102 99,8
Asigurări și asistență socială 
pentru accidente de muncă  
și boli profesionale 

130 113 107 106 106  107 82 94 

   

Tabel nr. 3 – Execuția cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2017, derulate prin Casa Națională de Pensii Publice 
 
 

 

Execuția 
cheltuielilor 
bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat 
pe anul 2017 

Plățile totale, în sumă de 57.695 milioane lei, raportate de către CNPP prin Contul de execuție bugetară la 
finele anului 2017, au cuprins: 

- plățile pentru asigurări și asistență socială, în sumă de 57.589 milioane lei;  
- plățile aferente asigurărilor și asistenței sociale pentru accidente de muncă și boli profesionale, în sumă 

de 106 milioane lei.  
Din datele privind cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, rezultă că, atât creditele 

bugetare inițiale, cât și creditele bugetare definitive au avut un grad ridicat de utilizare pentru plăți, respectiv 
de 102% față de prevederile inițiale și mai puțin față de prevederile definitive, adică de 99,8%. 
 

 În anul 2017, CNPP a încheiat execuția bugetului asigurărilor sociale de stat cu excedent în sumă de 323 
milioane lei, provenind exclusiv din excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profe-
sionale, unde nivelul veniturilor încasate a depășit nivelul cheltuielilor efectuate. 

Excedentul cumulat la finele anului 2017 la acest buget, în sumă de 5.131 milioane lei, se compune din 
suma de 4.808 milioane lei, reprezentând excedentul la finele anului 2016, la care se adaugă excedentul anului 
2017 în sumă de 323 milioane lei. 

În aceste condiții, considerăm că s-ar impune modificarea legislației existente prin posibilitatea utilizării 
excedentului la fondul de accidente de muncă și boli profesionale pentru acoperirea deficitului la sistemul public 
de pensii, care este subvenționat de la bugetul de stat. 

 În cadrul misiunii de audit de la nivelul Casei Naționale de Pensii (CNPP)11 s-au verificat și 28 de case 
teritoriale de pensii necuprinse în audit în anul 2018, iar diferența de 1412 case teritoriale de pensii s-au verificat 
de către camerele de conturi teritoriale. 

 

                                                            
11 La nivelul CNPP s-au verificat 28 de case teritoriale de pensii: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, București, Buzău, Călărași, Covasna, 
Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vrancea. 
12 La nivelul camerelor de conturi teritoriale s-au verificat 14 case teritoriale de pensii: Alba, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Gorj, 
Mehedinți, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Vaslui.  
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Constatări 
 

S-a constatat plata din bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuției către fondurile de pensii 
administrate privat, reprezentând cota aferentă participanților la pilonul II de pensii, în sumă de 2.920.749 mii 
lei pentru perioada 2015-2017, fără ca sumele virate să fie încasate efectiv de la angajatori.  

Conform prevederilor art. 43^1 din Legea nr. 411/2004, CNPP calculează, pentru fiecare participant, 
cuantumul contribuției datorate fondului de pensii administrate privat, luând în considerare baza de calcul a 
contribuției individuale de asigurări sociale înscrise în declarația privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a 
obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declaraţia de asigurare la 
sistemul public de pensii. 

Întrucât CNPP răspunde de întocmirea, actualizarea şi păstrarea evidenţei privind contribuţiile la fondurile 
de pensii, pe fiecare participant, are obligația de a verifica și încasările aferente sumelor declarate. În acest 
sens, legiuitorul a stabilit prin Legea nr. 411/2004 faptul că „în vederea realizării evidenţei contribuţiei la 
fondurile de pensii, precum şi pentru asigurarea corelării conţinutului propriilor baze de date, instituţia de 
evidenţă şi instituţia de colectare îşi transmit reciproc informaţiile referitoare la sumele reprezentând contribuţia 
de asigurări sociale, declarate şi, respectiv, plătite”. Pentru asigurarea corelării conţinutului propriilor baze de 
date, CNPP trebuie să coreleze datele declarate cu sumele efectiv încasate la nivel de contribuabili, pentru a 
realiza viramentele către administratorii privați de fonduri, conform încasărilor realizate și nu pe baza datelor 
declarate de către angajatori. 

Au fost identificate plăți nelegale în sumă estimată la 380 mii lei, reprezentând pensii anticipate, anticipate 
parțial, de invaliditate gradul I, II și III, încasate de beneficiarii de drepturi din sistemul public de pensii care au 
realizat în același timp și venituri din salarii, venituri din drepturi de autor sau drepturi conexe, precum și venituri 
din desfășurarea activității în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil, peste limita legală. 

Abateri similare, în sumă de 788 mii lei, s-au identificat și la CJP: Alba, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, 
Constanța, Dolj, Mehedinți, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Vaslui. 

Tot în afara cadrului legal s-au efectuat plăți și în următoarele cazuri: 
 plăți în sumă de 175 mii lei, sub formă de indemnizație de însoțitor, în condițiile în care beneficiarii erau 

internați în centre de asistență socială sau într-o unitate medicală (CJP: Alba, Dolj, Satu Mare); 
 plăți în sumă de 64 mii lei, reprezentând indemnizații de însoțitor acordate unor pensionari de invaliditate 

gradul I, care, contrar prevederilor legale, au cumulat indemnizația pentru însoțitor acordată din bugetul 
asigurărilor sociale de stat cu indemnizația pentru însoțitor sau asistent personal acordată de la bugetele 
locale, situații în care dreptul trebuia suspendat (CJP: Cluj, Constanța, Dolj, Neamț, Satu Mare, Vaslui); 

 plăți în sumă de 57 mii lei, reprezentând bilete de tratament decontate pe numele unor beneficiari care la 
momentul efectuării tratamentului erau spitalizați sau plăți pentru servicii de tratament balnear prestate 
ulterior datei decesului beneficiarilor. Abateri similare s-au identificat și la CJP: Constanța, Neamț, Satu 
Mare, Timiș; 

 plăți reprezentând ajutoare de deces, în sumă de 42 mii lei, întrucât pentru aceleași persoane decedate 
au fost efectuate plăți atât de către angajatori, cât și de către casele teritoriale de pensii; 

 plăți în sumă de 30 mii lei, sub formă de pensie de urmaș, în condițiile în care beneficiarul acestui drept a 
realizat venituri brute lunare mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut (CJP: Cluj, Neamț). 

S-a constatat menținerea eronată în situațiile financiare anuale centralizate încheiate la finele anului 2017 
a diferențelor din reevaluare în sumă de 1.231 mii lei, aferente activelor fixe amortizate integral, scoase din 
funcțiune, transferate cu titlu gratuit sau vândute, aparținând unui număr de șapte entități subordonate CNPP. 
Contrar prevederilor legale, care precizează că soldul contului „Rezerve din reevaluare” trebuie să exprime 
valoarea diferențelor din reevaluare aferente activelor fixe existente în instituție, la data de 31.12.2017, 
entitatea auditată nu a verificat respectarea prevederilor legale în vigoare de către entitățile din subordine cu 
ocazia întocmirii situațiilor financiare centralizate, astfel că acesta cuprinde și diferențele din reevaluare 
aferente activelor fixe amortizate integral, scoase din funcțiune, transferate cu titlu gratuit, vândute în urma 
casărilor efectuate de către unitățile subordonate.  

De asemenea, s-au raportat eronat datorii în sumă de 124 mii lei, reprezentând drepturi de pensii neridicate, 
pentru care dreptul beneficiarilor de a solicita plata sumelor s-a prescris. CNPP, prin casele județene de pensii, 
a înregistrat în evidența contabilă, în mod eronat, drepturi de pensii neridicate, care erau aferente unor perioade 
ulterioare decesului beneficiarului de asigurări sociale de stat. Abateri similare s-au identificat și la CJP: Brașov, 
Caraș-Severin, Neamț. 

 S-a identificat nerealizarea unor venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 95 mii lei, 
reprezentând contribuție individuală la biletele de tratament balnear neîncasată de la pensionarii care au 
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beneficiat de aceste bilete, întrucât pentru unii dintre beneficiari nu s-a luat în calcul contribuția și veniturile din 
salarii realizate de către aceștia. Abateri similare s-au identificat și la CJP: Dolj, Satu Mare. 

 Totodată, vărsăminte în sumă de 48 mii lei, datorate pentru persoanele cu handicap neîncadrate la nivelul 
unora dintre entitățile subordonate CNPP nu au fost calculate, declarate și virate la bugetul de stat, conform 
cadrului legal.  

Misiunea de audit a mai evidențiat și cazuri în care aplicarea neunitară de către casele teritoriale de pensii 
a legislației în domeniul pensiilor a condus la apariția unor diferențe de drepturi de pensii (în plus sau minus),
identificate la momentul transferului dosarelor de pensii dintr-un județ în altul, cu impact direct asupra 
beneficiarilor sistemului public de pensii.  

În ceea ce privește sistemul de control intern managerial s-a apreciat că acesta nu funcționează în 
conformitate cu prevederile legale, fiind identificate următoarele deficiențe: nu au fost identificate funcțiile 
sensibile; nu au fost actualizate fișele de post cu sarcinile și responsabilitățile stabilite pentru angajați; nu au 
fost actualizate procedurile de control intern la nivelul tuturor structurilor funcționale din cadrul entității (CJP:
Cluj, Satu Mare, Vaslui). 

Referitor la stadiul implementării sistemului de control intern managerial (SCIM) și al realizării funcției de 
audit intern s-a apreciat că acesta este parțial conform, întrucât, la finalul anului 2017, la nivelul CNPP, din 
cele 44 de entități (aparat propriu și 43 de entități subordonate), 16 entități au sisteme parțial conforme cu 
standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial al entităților publice. 

Totuși, pentru îmbunătățirea procesului de implementare a sistemului de control intern managerial în anul 
2017, la nivelul CNPP au fost realizate, în principal, următoarele activități: 

- actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării 
sistemului de control intern managerial; 

- elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni atât la nivelul ordonatorului principal de credite, cât și la nivelul 
entităților subordonate; 

- cuprinderea în programul de formare profesională Managementul administrației publice a temelor privind SCIM;
- elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;  
- implementarea celor 16 standarde prevăzute în Codul controlului intern managerial. 

În ceea privește organizarea activității de audit public intern, CNPP asigură această activitate în sistem 
mixt, astfel:  

- sub forma unui compartiment funcțional cu un post de auditor public intern; 
- un număr de nouă unități subordonate nu au auditori interni angajați (CJP: Brașov, Ialomița, Iași, Suceava, 

Vaslui, INEMRCM), iar un număr de trei entități subordonate nu au posturi de auditori (CJP: Bistrița-Năsăud, 
Buzău, Sibiu), activitatea fiind asigurată de către CNPP. 

-  

Recomandări Principalele recomandări formulate pentru eliminarea deficiențelor prezentate anterior au vizat: intrarea în 
legalitate, recuperarea prejudiciilor, virarea la buget a sumelor pe măsura recuperării; efectuarea viramentelor 
către fondurile de pensii administrate privat pe baza sumelor efectiv încasate de la angajatori și nu pe baza 
celor declarate; calcularea obligațiilor fiscale privind vărsămintele datorate de persoane juridice pentru per-
soanele cu handicap neîncadrate; actualizarea procedurii operaționale privind modul de gestionare și admi-
nistrare a dosarelor de pensie în situația transferurilor acestora de la o casă teritorială de pensii la alta. 
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1.7.1. Auditul financiar asupra Contului de execuție a bugetului asigurărilor 
pentru șomaj pe anul 2017 

 
 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 
 
 

Prezentare 
 
 
 
 
 
 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) este instituție publică de interes național, 
cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerul Muncii și Justiției Sociale. ANOFM are în subordine, 
la nivel teritorial, următoarele unități cu personalitate juridică:  
 agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București (42 de unități); 
 centrele regionale de formare profesională a adulților (CRFPA) (8 unități); 
 Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu Râșnov. 

Contul general de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj cuprinde:  
a) veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj;  
b) veniturile și cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.  

Opinia de audit           Întrucât valoarea prejudiciilor se încadrează sub nivelul pragului de semnificație, opinia de audit pentru
bugetul asigurărilor pentru șomaj este opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte,
deoarece la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în mod operativ, s-au efectuat
demersuri în sensul corectării unora dintre erori și al recuperării unor prejudicii. 

Entitatea auditată a remediat, în mod operativ, anumite abateri în timpul misiunii de audit, demersurile 
efectuate constând, în principal, în următoarele: 
- stabilirea unor debite în sumă de 525 mii lei, din care s-a recuperat suma de 243 mii lei, reprezentând 

indemnizații de șomaj și venituri de completare, acordate unor beneficiari de drepturi din bugetul asigurărilor 
pentru șomaj, care au realizat concomitent și venituri incompatibile cu drepturile primite din acest buget; 

- corectarea unor înregistrări eronate din evidența financiar-contabilă, reprezentând contravaloarea unor 
cereri de rambursare pentru proiecte cu finanțare externă.

 

Execuția bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017, derulat prin ANOFM, se prezintă după cum urmează: 
                                                                                                                                                                        - milioane lei -  

Denumire indicator Buget definitiv Execuție Execuție/buget (%)

1 2 3 4(3/2)
Venituri totale, din care: 2.251 2.211  98
Venituri ale sistemului de asigurări pentru șomaj 1.879 1.847  98
Venituri ale fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 372 364  98
Cheltuieli totale, din care: 982 951  97
Cheltuieli ale sistemului de asigurări pentru șomaj 958 931  97
Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 24 20  83
Excedent/deficit, din care: 1.269 1.260  99
Excedent al sistemului de asigurări pentru șomaj 921 916  99
Excedent al fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 348 344 99

Tabel nr. 1 – Execuția bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017, derulat prin ANOFM 

Capitolul 
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1.7
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1.8
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1.9

Auditul financiar asupra conturilor de execuţie a bugetelor 
fondurilor speciale pe anul 2017
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Execuția 
bugetului 
asigurărilor 
pentru șomaj        
pe anul 2017 

Potrivit datelor prezentate prin Contul de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj centralizat, întocmit 
de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la data de 31.12.2017, se constată că au fost 
realizate venituri în sumă de 2.211 milioane lei și cheltuieli de 951 milioane lei (cumulat pentru sistemul de 
asigurări pentru șomaj și pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale).  

În indicatori sintetici, veniturile din Contul general de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 se prezintă astfel:  
 - milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire 
indicator 

Prevederi 
inițiale 

Prevederi 
definitive 

Drepturi 
constatate

Încasări 
realizate 

Grad de 
realizare față  
de drepturile 

constatate (%)

Stingeri  
pe alte 

căi decât 
încasări

Drepturi 
constatate  
de încasat 

Execuție față  
de prevederile 

bugetare  
inițiale (%) 

Execuție față  
de prevederile 

bugetare 
definitive (%)

0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 = 4-5-7 9=5/2 10=5/3
 Venituri totale,  

din care: 
2.183 2.251 4.699 2.211 47 88 2.400 101 98 

1. Contribuţii de asi-
gurări, din care: 

2.176 2.240 4.554 2.207 48 61 2.286 101 99 

1.1 Contribuţiile angaja-
torilor, din care: 

1.260 1.299 3.327 1.285 39 53 1.989 102 99 

1.1.1 contribuții de asigu-
rări pentru şomaj 

894 933 2.813 926 33 50 1.837 104 99 

1.1.2 contribuţia la Fondul 
de garantare 

366 366 514 359 70 3 152 98 98 

1.2 Contribuţiile 
asiguraţilor 

916 941 1.227 922 75 8 297 101 98 

2. Venituri nefiscale 7 11 137 9 7 21 107 129 90
3. Sume primite de 

la UE în contul 
plăţilor efectuate 

- - 8 -5 - 6 7 - - 

Tabel nr. 2 – Veniturile din Contul general de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017, derulat prin ANOFM 
 

Execuția 
veniturilor 
bugetului 
asigurărilor 
pentru șomaj  
pe anul 2017 

Potrivit acelorași date raportate prin Contul de execuție centralizat al ANOFM, gradul de încasare a veniturilor 
la bugetul asigurărilor pentru șomaj provenind din contribuții a fost de numai 48%, cauza principală fiind gradul 
scăzut de colectare a acestor venituri de către ANAF, reprezentat de contribuțiile de asigurări pentru șomaj datorate 
de către angajatori și asigurați. Astfel, din totalul contribuțiilor datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în sumă 
de 4.554 milioane lei, în anul 2017 s-a încasat efectiv numai suma de 2.207 milioane lei. Dintre contribuțiile totale 
datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj, cel mai scăzut grad de colectare l-au avut contribuțiile de asigurări 
pentru șomaj datorate de angajatori (doar 39%). 

La finele anului 2017 existau în sold venituri neîncasate provenind din contribuții la bugetul asigurărilor
pentru șomaj în sumă totală de 2.286 milioane lei, din care contribuțiile angajatorului erau în sumă de 1.989 
milioane lei (87%), iar diferența în sumă de 297 milioane lei (13%) reprezintă contribuția asiguraților. 

 

Execuția cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 se prezintă astfel: 
- milioane lei - 

Denumire  
indicator 

Credite 
bugetare 
inițiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăți 
efectuate 

Angaja-
mente  
legale 

de plătit 

Cheltuieli 
efective 

Execuție față  
de prevederile/ 
creditele inițiale 

(%) 

Execuție față  
de prevederile/ 

creditele 
definitive 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/2 10=6/3
Total cheltuieli, din care: 1.141 982 954 954 951 3 980 83 97
Cheltuieli ale sistemului  
de asigurări pentru șomaj 

1.117 958 933 933 931 2 962 83 97 

 Cheltuielile Fondului  
de garantare pentru  
plata creanțelor salariale 

24 24 21 21 20 1 18 83 83 

Tabel nr. 3 – Cheltuielile din Contul general de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017, derulat prin ANOFM 
 
 

Execuția 
cheltuielilor 
bugetului 
asigurărilor 
pentru șomaj  
pe anul 2017 

Plățile din bugetul asigurărilor pentru șomaj au cuprins: 

- plățile sistemului de asigurări pentru șomaj, în sumă de 931 milioane lei, reprezentând 98% din total; 

- plățile Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, în sumă de 20 milioane lei, reprezentând 
2% din totalul plăților. 
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Din datele prezentate anterior privind cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 rezultă 
că atât creditele bugetare inițiale, cât și creditele bugetare definitive au avut un grad ridicat de utilizare pentru 
plăți, respectiv de 83% față de prevederile inițiale și de 97% față de prevederile definitive.  

Execuția bugetului asigurărilor pentru șomaj s-a încheiat cu un excedent aferent anului 2017 în sumă de 
1.260 milioane lei, provenind din excedentul înregistrat din execuția bugetului de asigurări pentru șomaj, în 
sumă de 916 milioane lei și din excedentul Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, în sumă de 
344 milioane lei.  

 
 
 

În timpul misiunii de audit de la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)13

s-au verificat și 37 de entități subordonate, dintre care: 29 de agenții județene pentru ocuparea forței de muncă, șapte 
centre regionale de formare profesională a adulților și Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului 
Propriu, iar diferența de 13 agenții județene14 s-a verificat de către camerele de conturi teritoriale. 

 

Constatări S-au efectuat plăți nelegale reprezentând indemnizații de șomaj și venituri de completare, acordate unor 
beneficiari de drepturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj, care au realizat concomitent și venituri incom-
patibile cu drepturile primite din acest buget, în sumă de: 

• 780 mii lei, pentru unii beneficiari care au încasat simultan și venituri declarate de angajatori din contracte 
individuale de muncă (ANOFM și la AJOFM: Constanța și Brașov); 

• 266 mii lei, pentru beneficiarii care au realizat în aceeași perioadă și venituri din activități autorizate mai 
mari decât indicatorul social de referință (ANOFM și la AJOFM: Arad, Bacău, Brașov, Călărași, Iași, 
Maramureș, Mureș și Tulcea); 

• 264 mii lei, sume acordate unor beneficiari care, în același timp, au încasat subvenții/prime de încadrare/ 
prime de mobilitate/prime de activare/venituri de completare chiar dacă nu au fost menținute raporturile de 
muncă conform prevederilor legale (ANOFM și la AJOFM: Arad, Bacău, Ialomița și Mureș); 

• 61 mii lei, pentru beneficiarii care au primit concomitent și pensii pentru limită de vârstă, anticipată, de 
invaliditate sau de urmaș (ANOFM și la AJOFM: Botoșani, Iași și Maramureș); 

• 57 mii lei, pentru beneficiari care erau și absolvenți de liceu și care au fost admiși și înscriși la cursurile unei 
unități de învățământ superior (AJOFM: Arad, Botoșani, Călărași, Iași și Vrancea); 

• 36 mii lei, pentru unii beneficiari care, în același timp, au încasat și de la bugetul de stat indemnizația pentru 
creșterea copilului (ANOFM). 
S-au raportat eronat datorii în sumă de 1.158 mii lei prin situațiile financiare anuale ale ANOFM la finele 

anului 2017, reprezentând contravaloarea unor cereri de rambursare pentru proiecte cu finanțare externă 
înregistrate eronat în evidența financiar-contabilă.  

De asemenea, din analiza evidenței fiscale a datoriilor ANOFM către Bugetul general consolidat (Fișa 
sintetică de evidență a contribuțiilor entității la ANAF) a rezultat o neconcordanță în sumă de 5.705 mii lei, 
reprezentând sume virate în plus, pentru care nu există obligații de plată cuprinse în declarațiile fiscale 
obligatorii, pentru care entitatea nu a putut justifica existența sumelor, figurând ca virate în plus față de sumele 
declarate drept impozite și contribuții. Diferența provine din faptul că la nivelul ANOFM fie nu s-au depus 
declarații prin care să se stabilească obligații de plată către Bugetul general consolidat, fie sumele plătite în 
anul 2017 au fost mai mari decât cele datorate. 

Au fost raportate prin situațiile financiare centralizate ale ANOFM, întocmite la data de 31.12.2017, debite 
în sumă de 502 mii lei, aferente unor debitori radiați din registrul în care au fost înregistrați potrivit legii, 
reprezentând plăţi compensatorii acordate salariaţilor disponibilizaţi din industria de apărare. 

S-a constatat deținerea în patrimoniul ANOFM a unei aplicații informatice eCard Profesional, fără să poată 
fi utilizată, pentru obținerea unor date centralizate la nivelul ordonatorului principal de credite necesare 
verificării beneficiarilor de drepturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj, întrucât entitatea deține doar o copie 
a codului sursă. În aceste condiții nu este asigurată funcționarea aplicației eCard Profesional necesară 
desfășurării întregii activități a ANOFM și a unităților subordonate, deoarece nu este actualizată la timp cu 
modificările legislative, ceea ce conduce la lipsa controlului asupra beneficiarilor de indemnizații de șomaj.. 

                                                            
13 La nivelul ANOFM s-au verificat 37 de entități, dintre care: 29 de agenții județene pentru ocuparea forței de muncă: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, 
București, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, 
Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, 7 Centre Regionale de Formare Profesională a Adulților: Brașov, Călărași, Cluj, Mehedinți, Mureș, Teleorman, Vâlcea 
și Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu Râșnov. 
14 La nivelul camerelor de conturi teritoriale s-au verificat 13 agenții județene pentru ocuparea forței de muncă: Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Călărași, 
Constanța, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Tulcea, Vrancea. 
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S-a identificat neconstituirea de provizioane în sumă de 107 mii lei pentru drepturi de natură salarială 
stabilite prin sentințe judecătorești în favoarea personalului din instituție la AJOFM Arad. 

S-au raportat eronat prin situațiile financiare anuale debite constituite și recuperate în sumă de 211 mii lei 
de la angajatorii care au beneficiat de măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă la AJOFM Bacău. 

Referitor la stadiul implementării sistemului de control intern managerial (SCIM) s-a apreciat că acesta este 
parțial conform, întrucât, la finalul anului 2017, la nivelul ANOFM erau implementate 10 standarde de control 
intern managerial din cele 16 prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităților publice. 

Totuși, pentru îmbunătățirea procesului de implementare a sistemului de control intern managerial în anul 
2017 la nivelul ANOFM au fost realizate, în principal, următoarele activități: 
 actualizarea componenței Comisiei de monitorizare; 
 elaborarea programului de dezvoltare a SCIM; 
 elaborarea și aprobarea Codului de conduită a funcționarilor publici și a Codului de conduită a personalului 

contractual; 
 activitatea de control și recuperare debite a fost reglementată prin Procedura operațională privind 

activitatea de control și Procedura de sistem privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asiguratorii și de 
executare silită a debitelor; 

 revizuirea Registrului general al riscurilor; 
 elaborarea și aprobarea PS-11 „Procedura formalizată de sistem – Managementul funcțiilor sensibile”. 

În ceea ce privește organizarea activității de audit public intern, ANOFM asigură această activitate în sistem 
mixt astfel:  
 la nivelul aparatului propriu: un compartiment de audit intern cu două posturi de auditori superiori, funcții 

publice de execuție; 
 la nivelul fiecărei agenții teritoriale de muncă: prin constituirea unui compartiment de audit intern cu un 

singur post, funcție publică de execuție; 
 la nivelul centrelor regionale de formare profesională a adulților (CRFPA Brașov, Călărași, Cluj, Dolj, Mureș, 

Teleorman, Mehedinți, Vâlcea) și al Centrului național de formare profesională a personalului propriu 
(CNFPPP Râșnov) prin Compartimentul de audit intern organizat la nivelul ANOFM. 
În anul 2017 nu s-a asigurat activitatea de audit intern la opt instituții subordonate, respectiv: o agenție 

teritorială de muncă (AJOFM Satu Mare) și la șapte dintre centrele de formare profesională (CRFPA: Călărași, 
Dolj, Mehedinți, Mureș, Teleorman și Vâlcea și CNFPPP Râșnov), care reprezintă un grad de neasigurare a 
funcției de audit intern de 16%. De asemenea, la patru agenții teritoriale de muncă, activitatea de audit intern 
a fost realizată parțial în cursul anului (AJOFM Alba - 78%, AJOFM Arad - 58%, AJOFM Iași - 77% și AJOFM 
Cluj - 38%), ca urmare a vacantării posturilor de auditori în anul 2017.

Recomandări Principalele recomandări formulate pentru eliminarea deficiențelor prezentate au vizat: raportarea prin 
situațiile financiare anuale a unor datorii care să reflecte realitatea la finele exercițiului financiar; analizarea 
situațiilor financiare întocmite de entitățile din subordine în vederea identificării debitelor aferente unor debitori 
radiați și raportării unor creanțe care corespund realității; recuperarea sumelor plătite în plus și virarea acestora 
pe destinațiile legale; efectuarea demersurilor pentru obținerea accesului la copia codului sursă asupra 
sistemului informatic eCard Profesional, în vederea actualizării acestuia cu modificările legislative în domeniu,
necesare gestionării beneficiarilor care încasează drepturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj, recuperarea 
prejudiciilor, virarea sumelor la buget pe măsura recuperării.

 
 
 
 

1.7.2. Auditul financiar asupra Contului de execuție a bugetului Fondului 
Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pe anul 2017 

 
 

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 
 

Prezentare 
 
 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituția publică autonomă, de interes național, 
cu personalitate juridică, care administrează și gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate, în 
vederea aplicării politicilor și programelor Guvernului în domeniul sanitar. 

Conform prevederilor legale, veniturile Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se formează din:
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 contribuții ale persoanelor fizice și juridice; 
 subvenții de la bugetul de stat; 
 dobânzi, donații, sponsorizări, venituri obținute din exploatarea patrimoniului Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări, precum și alte venituri, în condițiile legii; 
 sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății. 

Contul de execuție pentru venituri a bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, întocmit la data de 
31.12.2017, se prezintă astfel:  

                                                                                       - milioane lei - 

Denumire indicator 
Prevederi 
bugetare 
inițiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Drepturi 
totale 

constatate

Încasări 
realizate 

Grad de 
realizare față 
de drepturi 
constatate

Stingeri pe 
alte căi 
decât 

încasări

Drepturi 
constatate 
de încasat 

Grad de 
realizare față  

de prevederile 
inițiale (%) 

Grad de 
realizare față  

de prevederile 
definitive (%)

0 1 2 3 4 5=4/3 6 7=3-4-6 8=4/1 9=4/2
Venituri totale (I+II) 28.810 29.445 36.644 28.760 78,48 326 7.558 99,83 97,67
I. Venituri curente, din care:  25.994 26.577 33.737 25.915 76,81 326 7.496 99,70 97,51
1. Alte impozite și taxe gene-
rale pe bunuri și servicii 

2.421 2.437 1.741 2.125 122,06 153 -537 87,77 87,20 

2. Contribuții de asigurări        
    de sănătate 

23.552 24.102 31.965 23.760 74,33 173 8.032 100,88 98,58 

Contribuțiile angajatorilor 11.806 12.247 16.923 11.985 70,82 96 4.842 101,52 97,86
Contribuțiile asiguraților 11.746 11.855 15.041 11.775 78,29 77 3.189 100,25 99,33
 3. Venituri nefiscale 21 38 31 30 96,77 0 1 142,86 78,95
 II. Subvenții, din care:  2.816 2.868 2.907 2.845 97,87 0 62 101,03 99,20
 1. Subvenții de la        
     bugetul de stat  

2.685 2.733 2.744 2.733 99,60 0 11 101,79 100,00 

 2. Subvenții de la  
     alte administrații 

131 134 163 112 68,71 0 51 85,50 83,58 

 

Tabel nr. 4 – Contul de execuție pentru venituri a bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, întocmit la data de 31.12.2017 
 
 

                                                                                                                                                                      - milioane lei - 

 
 

Grafic nr. 1 – Contul de execuție pentru venituri a bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, întocmit la data de 31.12.2017 
 
 

 

Execuția 
veniturilor 
bugetului 
FNUASS 

Veniturile realizate în anul 2017 au fost în valoare de 28.760 milioane lei și reprezintă 97,67% față de 
prevederile definitiv aprobate. Media lunară a încasărilor în anul 2017 a fost de 2.397 milioane lei, însă gradul 
de realizare a veniturilor Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este de doar 78,48% față de 
totalul drepturilor constatate în anul 2017. 

Față de drepturile totale de creanță ale FNUASS, în valoare de 36.644 milioane lei, veniturile încasate în 
anul 2017 au fost în valoare de 28.760 milioane lei, iar 326 milioane lei au fost încasate pe alte căi, ceea ce a 
rămas de încasat la data de 31.12.2017 fiind venituri în valoare de 7.558 milioane lei. 



298 

În aceste condiții, concluzia este că la fundamentarea bugetului FNUASS pentru anul 2017 nu au fost avute 
în vedere toate veniturile cuvenite acestui fond, prevederile bugetare definitive în sumă de 29.445 milioane lei, 
fiind cu 7.199 milioane lei mai mici decât totalul drepturilor constatate, în sumă de 36.644 milioane lei.  

Din totalul veniturilor, ponderea cea mai mare o au veniturile curente în valoare de 25.915 milioane lei, 
respectiv 90,11%. La acest indicator sunt cuprinse contribuțiile angajatorilor și contribuțiile angajaților (91,68% 
din veniturile curente), în sumă de 11.985 milioane lei și, respectiv, 11.775 milioane lei. Gradul de colectare al
acestor venituri față de drepturile constatate a fost de doar 70,82% pentru veniturile din contribuțiile 
angajatorilor și de doar 78,29% pentru veniturile din contribuțiile angajaților. 

Subvențiile la FNUASS încasate în anul 2017, în sumă totală de 2.845 milioane lei, reprezintă 9,89% din 
totalul veniturilor realizate, din care: 
 subvenții de la bugetul de stat, în sumă de 2.733 milioane lei, reprezentând în principal contribuții de 

asigurări de sănătate pentru pensionari, pentru persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, 
sume alocate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile 
și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, subvenții primite de bugetul FNUASS pentru echilibrare;

 subvenții de la alte administrații, în sumă de 112 milioane lei, reprezentând în principal sume alocate din 
veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare 
de ajutor social. 

Situația încasărilor la Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în anul 2017, comparativ cu anul 2016, se 
prezintă în felul următor:  

                                                                             - milioane lei - 
Indicatori 2016 2017 2017/2016 (%)

0 1 2 3 =2/1
 Venituri totale, din care:  24.985 28.760 115,11
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii 1.349 2.125 157,52
Contribuții de asigurări de sănătate  21.294 23.760 111,58
Venituri nefiscale  56 30 53,57
Total subvenții, din care: 2.286 2.845 124,45
 - Subvenții de la bugetul de stat 2.158 2.733 126,65
 - Subvenții de la alte administrații 128 112 87,50

 

Tabel nr. 5 – Situația încasărilor la FNUASS în anul 2017, comparativ cu anul 2016 
 
 

Situația 
încasărilor            
la FNUASS 

Din datele înscrise în tabelul anterior rezultă că, față de anul 2016, veniturile totale încasate în anul 2017 
au crescut cu 3.775 milioane lei (15,11%), de la 24.985 milioane lei la 28.760 milioane lei, această creștere a 
veniturilor încasate la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate fiind determinată în principal de 
creșterea de 57,52% a încasărilor din alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii, respectiv de la 1.349 
milioane lei la 2.125 milioane lei (776 milioane lei), de 26,65% a subvențiilor de la bugetul de stat, respectiv 
de la 2.158 milioane lei la 2.733 milioane lei (575 milioane lei) și de 11,58% a contribuțiilor de asigurări de 
sănătate, respectiv de la 21.294 milioane lei la 23.760 milioane lei (cu 2.466 milioane lei). 

 

Subvențiile de la alte administrații au scăzut în anul 2017 față de anul 2016 cu 16 milioane lei, de la 128 
milioane lei în anul 2016 la 112 milioane lei în anul 2017, respectiv cu 12,50%, iar veniturile nefiscale au scăzut 
de la 56 milioane lei în anul 2016, la 30 milioane lei în anul 2017, respectiv cu 46,43%.  
 

Execuția cheltuielilor – Contul de execuție pentru cheltuieli a bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate, întocmit la data de 31.12.2017, se prezintă astfel:   

 

- milioane lei - 

Denumirea indicatorilor 
Credite 

bugetare 
inițiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăți 
efectuate 

Angaja-
mente 
legale  

de plătit 

Cheltuieli 
efective 

Execuție 
bugetară față 
de creditele 

inițiale % 

Execuție 
bugetară față 
de creditele 
definitive % 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8=5/1 9=5/2
Cheltuieli – total (A+B) 28.809 29.445 29.334 33.530 29.321 4.208 30.537 101,78 99,58
A. Sănătate 27.177 27.469 27.359 31.555 27.346 4.208 28.546 100,62 99,55
1. Cheltuieli curente 27.160 27.467 27.388 31.576 27.375 4.201 28.481 100,79 99,67
Cheltuieli de personal 269 281 281 281 281 0 280 104,46 100,00
Bunuri și servicii 25.086 23.506 23.431 27.619 23.420 4.199 24.527 93,36 99,63
Proiecte cu fonduri UE 1 1 0 0 0 0 0 0,00 0,00



299 

0 1 2 3 4 5 6 7 8=5/1 9=5/2
Dobânzi 4 3 2 2 2 0 2 50,00 66,67
Transferuri între unități ale 
administrației publice 

1800 3.675 3674 3674 3.672 2 3.672 204,00 99,92 

 Alte cheltuieli 0 1 0 0 0 0 0 -  0,00
2. Cheltuieli de capital 17 2 1 9 1 7 65 5,88 50,00

3. Plăți efectuate în anii precedenți 
și recuperate în anul curent 

0 0 -30 -30 -30 0 0 -  -  

B. Cheltuieli pentru asigurări             
și asistență socială 

1.632 1.976 1.975 1.975 1.975 0 1.991 121,02 99,95 
 

Tabel nr. 6 – Contul de execuție pentru cheltuieli a bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate întocmit la data de 31.12.2017 
 

Execuția 
cheltuielilor 
bugetului 
FNUASS 

Analiza cheltuielilor din Contul de execuție a bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate în anul 2017 relevă următoarele: 

Creditele bugetare aprobate definitiv pentru anul 2017 au fost de 29.445 milioane lei, din care cea mai mare 
parte au fost alocate pentru capitolul „Sănătate”, respectiv 27.469 milioane lei, în procent de 93,29% din totalul 
acestora. Plățile efectuate au fost în sumă de 29.321 milioane lei, ceea ce reprezintă 99,58% din totalul
creditelor definitiv aprobate. 

Creditele bugetare inițiale aprobate pentru bunuri și servicii, în valoare de 25.086 milioane lei, au fost cu 
1.580 milioane lei mai mari decât creditele bugetare definitiv aprobate pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri 
și servicii, în valoare de 23.506 milioane lei. Cea mai mare pondere în aceste cheltuieli o dețin cheltuielile cu 
materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional.  

 

Cheltuielile pentru sănătate:                                                                                                                            - milioane lei - 

Denumirea indicatorilor 
Credite 

bugetare 
inițiale 

Credite 
bugetare 
definitive

Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăți 
efectuate 

Angaja-
mente 

legale de 
plătit 

Cheltuieli 
efective 

Execuție 
bugetară 
față de 

creditele 
inițiale %

Execuție 
bugetară 
față de 

creditele 
definitive %

0 1 2 3 4 5 6 7 8=5/1 9=5/2
A. Sănătate 27.177 27.469 27.359 31.555 27.346 4.208 28.546 100,62 99,55
1. Administrația centrală 107 80 74 71 69 2 116 64,49 86,25
2. Servicii publice descentralizate 2089 3.966 3963 3970 3.961 9 3978 189,61 99,87
3. Total cheltuieli pentru materiale și  
    prestări servicii cu caracter medical

24.981 23.423 23.322 27.514 23.316 4.197 24.452 93,33 99,54 

Produse farmaceutice, materiale sanitare 
specifice și dispozitive medicale 

9.848 8.760 8.719 11.572 8.719 2.853 9.829 88,54 99,53 

Servicii medicale în ambulatoriu 3.480 3.532 3.494 3.811 3.489 322 3.536 100,26 98,78
Servicii de urgență prespitalicești  
și transport sanitar 

39 38 37 43 37 5 37 94,87 97,37 

Servicii medicale în unități 
sanitare cu paturi 

11.174 10.533 10.517 11.518 10.516 1.002 10.492 94,11 99,84 

Îngrijiri medicale la domiciliu 65 58 57 72 57 15 57 87,69 98,28
Prestații medicale acordate în  
baza documentelor internaționale 

375 502 498 498 498 0 501 132,80 99,20 
 
 

Tabel nr. 7 – Contul de execuție a Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 
 

 Din analiza datelor înscrise în Contul de execuție a Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate la 
partea de cheltuieli rezultă că la capitolul Sănătate, creditele bugetare aprobate definitiv au fost în sumă de 27.469 
milioane lei, iar plățile efectuate au fost în valoare de 27.346 milioane lei, gradul de realizare fiind de 99,55%. 

Plățile cu materialele și prestările de servicii cu caracter medical în sumă de 23.316 milioane lei, pe domenii 
de asistență medicală, se prezintă astfel:  
 pentru servicii medicale în unități sanitare cu paturi 45,10%
 pentru produse farmaceutice, materiale sanitare specifice și dispozitive medicale 37,39%
 pentru servicii medicale în ambulatoriu  14,96%
 pentru prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale 2,14%
 plăți pentru îngrijiri la domiciliu 0,25%
 pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar  0,16%

 

 Curtea de Conturi a efectuat o misiune de audit financiar asupra Contului de execuție a bugetului Fondului 
Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru anul 2017 la CNAS și la 18 case de asigurări 
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de sănătate județene (Argeș, Bihor, Botoșani, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Iași, Harghita, 
Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Sălaj, Sibiu, Vâlcea și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, 
Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești).

Opinia                   
de audit 
 

La nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a fost formulată opinie cu rezerve, cu paragraf de 
evidențiere a anumitor aspecte asupra situațiilor financiare centralizate întocmite și raportate de CNAS la data 
de 31.12.2017, întrucât valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate, cu influență directă 
asupra rezultatului patrimonial al anului 2017, se situează sub pragul de semnificație stabilit în etapa de planificare 
a misiunii de audit financiar, însă prejudiciile constatate nu au fost recuperate de către conducerea entității în 
timpul misiunii de audit. De asemenea, probele de audit colectate sunt suficiente și adecvate, iar denaturările 
individuale sau cumulate sunt semnificative, dar nu cu efecte generalizate asupra situațiilor financiare ca întreg. 

Constatări   

La Casa 
Națională              
de Asigurări         
de Sănătate 
 

În perioada 2011-2014 au fost depuse, conform prevederilor legale, la casele de asigurări de sănătate 
teritoriale, de către angajatori, cereri de restituire a concediilor medicale și care au rămas nesoluționate, ceea ce 
a condus la menținerea nejustificată în soldul contului „Decontări din operații în curs de clarificare” și, implicit, 
raportarea nejustificată în situațiile financiare centralizate la sfârșitul anului 2017, a sumei de 12.533 mii lei.  

CNAS nu a procedat la înregistrarea și urmărirea, în vederea recuperării și reîntregirii fondurilor FNUASS, a 
sumelor decontate de către casele de asigurări de sănătate județene prestatorilor pentru serviciile medicale 
acordate persoanelor cărora le-au fost aduse daune sănătății de către alte persoane, în sumă de 603 mii lei. 
Aceste sume au fost decontate inițial furnizorilor de servicii medicale de către casele de asigurări de sănătate 
teritoriale și ar trebui recuperate de la persoanele vinovate, în baza sentințelor judecătorești definitive și executorii. 

La nivelul CNAS este operațional un sistem informatic de tip portal website, pentru care au fost efectuate 
cheltuieli cu servicii de administrare de bază și mentenanță și care nu a fost evaluat și înregistrat în evidența 
contabilă în contul corespunzător de „Imobilizări necorporale”. Sistemul informatic este utilizat pentru a pune la 
dispoziția celor interesați (cetățeni, furnizori de servicii medicale etc.) informații și date necesare privind sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate. 

De asemenea, s-a constatat că pe parcursul anului 2017, CNAS nu a monitorizat și nu a controlat modul de 
aplicare a dispozițiilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu bunuri și
servicii suportate din FNUASS, în cadrul contractelor încheiate de CAS județene cu furnizorii de servicii medicale 
și produse farmaceutice, în sumă de 562 mii lei. Prin urmare, au fost validate și decontate nelegal prescripții 
medicale acordate anumitor categorii de persoane care nu se încadrau în prevederile legale privind decontarea, 
nerespectându-se protocoalele terapeutice, unor persoane decedate ș.a. 

Prevederile legale referitoare la organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii, la data de 31.12.2017 nu s-au respectat în totalitate (ex.: neinventarierea unui 
număr de 7.744 de licențe Oracle existente în cadrul entității). 

Din verificarea modului de organizare, implementare și menținere a sistemelor de management și control 
intern s-a constatat că la nivelul CNAS nu a fost implementat în totalitate sistemul propriu al controlului intern 
managerial, Registrul riscurilor la nivelul CNAS nefiind actualizat anual la nivelul fiecărui departament. 

Din verificarea modului de implementare de către entitate a standardelor de control intern în toate compar-
timentele acesteia s-a constatat faptul că pentru componenta sistemului de control intern managerial „Activități de 
control” nu au fost respectate cerințele generale ale standardelor. Astfel, în cadrul Standardului 9 „Proceduri”, 
Curtea de Conturi a constatat faptul că la nivelul entității nu a fost elaborată o procedură operațională privind 
analiza soldurilor conturilor contabile ale CAS județene. De asemenea, au fost identificate o serie de proceduri 
care nu au fost actualizate. 

La nivelul 
caselor de 
asigurări               
de sănătate 
județene 
 

Auditul efectuat la casele județene de asigurări de sănătate a identificat deficiențe referitoare atât la 
evidența contabilă și raportarea către CNAS, validări și decontări nelegale pentru unele prescripții sau servicii 
medicale, cât și la plăți efectuate în afara cadrului legal, dintre care exemplificăm: 
• raportarea eronată în situațiile financiare a valorii cererilor de restituire depuse de către angajatori pentru 

concedii și indemnizații suportate din FNUASS, validate și neplătite de CAS, în sumă de 6.798 mii lei (CAS Iași);
• nestabilirea și nereflectarea corespunzătoare a cuantumului ajustării de valoare pentru deprecierea unei 

creanțe în sumă de 436 mii lei și nerecunoașterea de provizioane pentru litigii în valoare de 738 mii lei ca 
urmare a anulării în prima instanță a actelor administrative prin care s-a aplicat și reținut sancțiunea care 
face obiectul litigiului (CAS Sibiu); 

• neînregistrarea distinctă în evidența contabilă a creanțelor necurente provenind din sumele decontate de 
entitate către furnizorii de servicii medicale pentru cheltuielile cu asistență medicală acordată persoanelor 
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vătămate, care, potrivit legii, trebuie recuperate și restituite Casei de Asigurări de Sănătate, fiind menținute 
în evidență ca și creanțe curente (CAS Dâmbovița); 

• nerecalcularea și neîncasarea contribuției pentru concedii și indemnizații la nivelul venitului efectiv realizat, 
în cazul persoanelor fizice autorizate să desfășoare activități independente, care au optat pentru plata 
contribuției (CAS Hunedoara); 

• necuprinderea în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și neînregistrarea în 
fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil deținut în proprietate, în sumă de 
3.720 mii lei (CAS Hunedoara); 

• neverificarea realității sumelor solicitate la decontare de către furnizorii de servicii medicale, reprezentând 
influențe financiare determinate de punerea în aplicare a prevederilor legale aferente majorărilor salariale
(CASAOPSNAJ);       

• validarea și decontarea nelegală a unor: 

− prescripții medicale în regim de compensare pentru persoane care nu se încadrau în categoria celor 
beneficiare de compensarea medicamentelor conform prevederilor legale, în sumă de 1.320 mii lei (CAS: 
Argeș, Bihor, Botoșani, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, 
Neamț, Sălaj, Sibiu, Vâlcea, CASAOPSNAJ); 

− medicamente, cu încălcarea protocoalelor terapeutice de către medicii prescriptori, în sumă de 197 mii 
lei (CAS: Caraș-Severin, Dâmbovița, Giurgiu, Harghita, Sălaj, Vâlcea, CASAOPSNAJ); 

− servicii medicale și prescripții de medicamente, în perioada în care pacienții figurează ca fiind internați 
în spitalizare continuă, în sumă de 193 mii lei (CAS: Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Galați, 
Harghita, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Sălaj, Sibiu, Vâlcea, CASAOPSNAJ); 

• plata nelegală a unor sume reprezentând: 

− servicii medicale constând în consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar 
neasistat, în sumă de 415 mii lei (CAS Hunedoara); 

− servicii medicale, dispozitive medicale și prescripții de medicamente pe numele unor persoane dece-
date (CAS: Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Harghita, Mehedinți, Neamț, Vâlcea, CASAOPSNAJ). 

De asemenea, au fost efectuate plăți nejustificate în sumă de 1.642 mii lei, rezultate atât din calcularea 
eronată a valorii influențelor financiare determinate de creșterile salariale care decurg din punerea în aplicare 
a unor acte normative, cât și din neîndeplinirea de către CJAS a obligației de verificare a modului de calcul a 
sumelor corespunzătoare punerii în aplicare a acestor prevederi (CAS: Botoșani și Sibiu). 

• implementarea parțială a sistemului de control intern managerial, neelaborarea de proceduri operaționale 
pentru toate activitățile procedurabile (CAS: Iași și Vâlcea); 

• nerespectarea în totalitate a prevederilor legale privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor 
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (CASAOPSNAJ). 

 

Recomandări  
 

La nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: 
 analizarea și monitorizarea sumelor raportate în contul „Decontări din operații în curs de clarificare”, astfel 

încât situațiile financiare să reflecte situația corectă și reală și luarea măsurilor legale, după caz; 
 elaborarea unei proceduri operaționale unitare detaliate privind înregistrarea, urmărirea și verificarea 

sumelor reprezentând indemnizații pentru concedii medicale plătite de către angajatori asiguraților, care 
depășesc suma contribuțiilor datorate de aceștia, pentru care au fost depuse cereri de restituire atât în 
SIUI, cât și în evidența financiar-contabilă, în vederea realizării concordanței, în orice moment, între 
evidența tehnico-operativă (SIUI) și cea financiar-contabilă; 

 înregistrarea în contabilitate a creanțelor de încasat de la furnizorii de servicii medicale, reprezentând 
contravaloarea serviciilor medicale acordate pacienților internați în cazurile de agresiune/vătămare 
corporală sau accidente rutiere, decontate inițial furnizorilor de servicii medicale, în vederea reîntregirii 
Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;  

 înregistrarea corespunzătoare a creanțelor reprezentând sume stabilite de către instanțe prin sentințele 
definitive și executorii pronunțate; extinderea verificărilor (prin structurile de specialitate) la toate casele de 
asigurări de sănătate teritoriale privind modul de înregistrare și încasare de către CAS județene a 
contravalorii serviciilor medicale decontate furnizorilor pentru cazurile în care au fost aduse daune sănătății 
de către alte persoane; 

 respectarea prevederilor legale privind inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii, astfel încât situațiile financiare anuale ale entității să reflecte realitatea; 
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 extinderea verificărilor (prin structurile de specialitate) la toate casele de asigurări de sănătate teritoriale în 
vederea identificării situațiilor similare privind cheltuieli cu bunuri și servicii decontate de către CAS 
teritoriale, ca urmare a validării de servicii și prescripții medicale, fără respectarea prevederilor legale în 
vigoare; stabilirea întinderii prejudiciului astfel creat, recuperarea acestuia în integralitate și reîntregirea 
surselor legale pe măsura recuperării efective; 

 efectuarea unei inventarieri a licențelor deținute în vederea stabilirii situației reale a celor efectiv instalate 
și utilizate, care necesită servicii de suport tehnic și mentenanță și luarea măsurilor legale, după caz. 
La nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate Județene:  

 înregistrarea în evidențele contabile și raportarea prin situațiile financiare în mod corect, complet și exact a 
valorii cererilor de restituire depuse de angajatori pentru concedii și indemnizații suportate din FNUASS, 
validate și neplătite de CAS;  

 înregistrarea distinctă a creanțelor privind sumele decontate furnizorilor de servicii medicale pentru 
asistență acordată persoanelor vătămate, precum și reflectarea fidelă a realității economico-financiare prin 
utilizarea corespunzătoare a conturilor contabile conform normelor legale în vigoare; 

 calcularea și încasarea contribuției pentru concedii și indemnizații la nivelul venitului efectiv realizat, în
cazul persoanelor fizice autorizate să desfășoare activități independente; 

 extinderea verificărilor în vederea identificării tuturor cazurilor de validare, decontare și plată a serviciilor și 
prescripțiilor medicale, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, stabilirea întinderii prejudiciului creat 
și recuperarea acestuia, inclusiv a accesoriilor conform prevederilor legale; 

 continuarea implementării Sistemului de control intern managerial în vederea depistării riscurilor, imple-
mentării standardelor și elaborării procedurilor operaționale, astfel încât Sistemul de management și control 
intern să funcționeze corespunzător, conform Codului controlului intern, pentru îndeplinirea obiectivelor 
propuse în condiții de regularitate, legalitate, eficiență, eficacitate și economicitate; 

 respectarea prevederilor legale privind inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii, astfel încât situațiile financiare anuale ale entității să reflecte realitatea economico-
financiară; 

 monitorizarea modului de derulare a contractelor încheiate de unitățile sanitare publice de furnizare servicii 
medicale pentru sumele lunare solicitate, corespunzătoare influențelor financiare determinate de creșterile 
salariale. 
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 

 

Prezentare Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a fost înființată în baza art. 1 din 
OUG nr. 29/1998, în prezent funcționând în baza OUG nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea 
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea 
nr. 160/2012, potrivit căreia ANRE are statut de autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, 
aflată sub control parlamentar.  

Finanțarea ANRE este asigurată integral din venituri proprii (tarife percepute pentru acordarea de licențe, 
autorizații și atestări, contribuții anuale percepute operatorilor economici reglementați din sectorul energiei 
electrice și termice și al gazelor naturale, precum și din fonduri acordate de organisme internaționale), instituția 
fiind independentă decizional, organizatoric și funcțional. 

În anul 2018, la ANRE s-a desfășurat acțiunea de audit financiar asupra Contului anual de execuție a 
bugetului de stat pentru anul 2017. 

 

Opinia de audit Pentru situaţiile financiare ale ANRE la 31.12.2017 a fost exprimată o opinie cu rezerve, cu paragraf de 
evidenţiere a anumitor aspecte, deoarece, cu excepția unor aspecte evidențiate în raportul de audit, situațiile 
financiare, luate în ansamblul lor, au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate 
cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România și oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a 
performanței financiare a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.  

 

Constatări Astfel, din analiza înregistrării în contabilitate a contravalorii combustibilului s-a constatat că pentru lunile 
iulie-decembrie 2017 aceasta s-a efectuat la nivelul cantității achiziționate și nu la nivelul cantității efectiv 
consumate, rezultând o cheltuială mai mare decât cea reală cu suma de 6 mii lei. De asemenea, nici 
documentele în care este înscris consumul de combustibil nu sunt completate, în toate cazurile, cu datele și 
informațiile care să certifice consumul de combustibil înscris în ele. 

În ceea ce privește activitatea de audit intern s-a constatat că nu au fost auditate, cel puțin o dată la trei ani, toate 
activitățile desfășurate la nivelul entității, așa cum prevede Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. 

 

Recomandări Au fost făcute recomandări pentru respectarea prevederilor legale și remedierea deficiențelor prezentate. 

 
 
 
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

 
Prezentare Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este autoritate administrativă autonomă de specialitate, 

cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea 
tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere 
a Asigurărilor (CSA) și ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).  

ASF exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra: 

Capitolul 

1 Audit public extern
Secțiunea

1.1
Secțiunea

1.2
Secțiunea

1.3
Secțiunea

1.4
Secțiunea

1.5
Secțiunea

1.6
Secțiunea

1.7
Secțiunea

1.8
Secțiunea

1.9

Auditul financiar asupra conturilor de execuţie a bugetelor 
instituţiilor publice autonome pe anul 2017
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o intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare; societăților de servicii de investiții financiare; orga-
nismelor de plasament colectiv; societăților de administrare a investițiilor; consultanților de investiții finan-
ciare; piețelor de instrumente financiare; operatorilor de piață și de sistem; depozitarilor centrali; caselor de 
compensare-decontare; contrapărților centrale; operațiunilor de piață; emitenților de valori mobiliare; Fon-
dului de compensare a investitorilor; altor persoane fizice sau juridice; 

o societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, a societăților mutuale, 
denumite în continuare asiguratori, respectiv reasiguratori, precum și a intermediarilor în asigurări, supra-
vegherea asiguratorilor și reasiguratorilor care își desfășoară activitatea în sau din România, suprave-
gherea activității intermediarilor în asigurări și reasigurări, precum și a altor activități în legătură cu acestea;

o sistemului de pensii private; 
o tuturor entităților, instituțiilor, operatorilor de piață și emitenților de valori mobiliare, precum și operațiunilor 

și instrumentelor financiare reglementate de legislația secundară, emisă anterior de Comisia Națională a 
Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private, în sprijinul și pentru implementarea legislației primare aferente pieței financiare. 

 

Opinia                   
de audit 

La ASF, valoarea totală a erorilor constatate în urma auditului efectuat se situează sub pragul de sem-
nificație stabilit de Curtea de Conturi. Deși pentru o parte din deficiențele constatate entitatea auditată a luat 
măsuri operative în vederea remedierii acestora, unele abateri au rămas în atenția entității în vederea 
remedierii ulterioare, în concordanță cu măsurile dispuse de Curtea de Conturi prin decizie. În consecință,
Curtea de Conturi a formulat opinie cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte. 

 

Constatări Abaterile și deficiențele rămase în atenția ASF și pentru care ASF urmează să acționeze astfel încât să le 
elimine sunt prezentate în continuare. 

Potrivit Procedurii de sistem privind elaborarea procedurilor în cadrul ASF, elaborarea bugetului de venituri 
și cheltuieli (BVC) este o activitate repetabilă și procedurabilă. Cu toate acestea, s-a constatat că la nivelul 
ASF nu a fost elaborată o procedură privind modul de elaborare/monitorizare/execuție a BVC. 

În ceea ce privește activitatea de achiziții publice s-au constatat deficiențe privind întocmirea referatului de 
necesitate în cazul achizițiilor de servicii juridice, nerespectarea criteriilor de adjudecare menționate în anunțul 
de participare, demararea procedurii de achiziție publică fără stabilirea și aprobarea valorii estimate a acesteia 
în referatul de necesitate. 

 Au fost constatate și deficiențe privind modul de organizare și funcționare a Entității de Soluționare 
Alternativă a Litigiilor în domeniul Financiar Nonbancar (SAL-FIN), respectiv existența unor angajamente legale 
încheiate fără viza de control financiar preventiv, precum și ordonanțarea și plata onorariilor conciliatorilor fără 
a fi stabilite, înregistrate și plătite pe destinațiile legale și contribuțiile obligatorii aferente. 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea SAL-FIN, 
entitatea a fost organizată ca o structură funcțională în cadrul ASF, având ca obiectiv derularea procedurilor 
de soluționare a litigiilor (SAL), așa cum acestea sunt descrise în OUG nr. 38/2015 privind soluționarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, ce transpune în legislația națională prevederile Directivei 
2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de 
consum. Această structură este condusă de un Colegiu de coordonare, iar activitatea de conciliere a 
eventualelor litigii între consumatori și comercianți este asigurată de conciliatori, acțiune desfășurată prin 
derularea unor proceduri specifice. 

 Verificând contractele de mandat încheiate între ASF și membrii Colegiului de coordonare și conciliatori
s-a constatat că acestea nu poartă viza de control financiar preventiv propriu. Totodată, s-a constatat că, în 
ceea ce privește obligațiile fiscale aferente onorariilor achitate conciliatorilor, în baza contractelor de mandat 
încheiate, entitatea a procedat la stabilirea și virarea la bugetul de stat numai a impozitului pe venit, în condițiile 
în care, pe lângă impozitul pe venit, trebuia să stabilească și să vireze pe destinațiile legale și contribuțiile 
legale obligatorii aferente onorariilor plătite, respectiv contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări 
sociale de sănătate, precum și contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, atât cele din sarcina angajatului, 
cât și cele din sarcina angajatorului. Ca urmare a măsurilor întreprinse operativ de către ASF, întreaga sumă 
reprezentând contribuțiile aferente onorariilor plătite a fost virată pe destinațiile legale. 

O altă constatare vizează depășirea expunerii maxime aprobate a depozitelor constituite la băncile comer-
ciale din disponibilitățile ASF (20% din totalul disponibilităților ce pot fi plasate în depozite), crescând astfel 
riscul de concentrare a depozitelor constituite de ASF la băncile comerciale. 

În ceea ce privește implementarea Sistemului de control intern managerial, cadrul procedural nu cuprinde 
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toate activitățile procedurabile identificate în cadrul entității (doar pentru 47% dintre acestea), nu au fost imple-
mentate toate standardele de control intern, așa cum sunt prevăzute în OSGG nr. 400/2015 și nici nu a fost 
identificată în planul multianual o misiune de audit intern privind evaluarea Sistemului de control intern în 
întregul său, lipsind, astfel, opinia de ansamblu asupra întregului proces de control intern managerial și, pe 
cale de consecință, recomandările care ar conduce la o mai bună organizare și funcționare a sistemului. 

 

Recomandări Au fost formulate recomandări privind: 
 respectarea prevederilor interne/procedurilor referitoare la: 

˗ elaborarea unei proceduri privind elaborarea, monitorizarea și execuția BVC; 
˗ achiziția serviciilor de reprezentare juridică; 
˗ realizarea achizițiilor de produse, servicii și/sau lucrări în cadrul ASF; 
˗ realizarea plasamentelor din disponibilitățile financiare ale ASF referitoare la gestionarea riscului de 

concentrare; 
 dispunerea măsurilor necesare în vederea revizuirii procedurilor interne privind acordarea vizei de control 

financiar preventiv propriu, astfel încât și activitatea SAL-FIN să fie integrată sub toate aspectele în aceste 
proceduri. 
 

  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI  
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 

 
 
 
 
 

Prezentare Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a fost înființată 
ca autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral din venituri 
proprii și funcționând în baza OUG nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2010, cu rol de punere 
în aplicare a politicii naționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor 
poștale, inclusiv prin reglementarea pieței și reglementarea tehnică în aceste domenii.  

 

Opinia                   
de audit 

Având în vedere că abaterile de la legalitate și regularitate constatate au fost de natură să influențeze 
situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017, s-a exprimat o opinie contrară. Opinia de audit a fost 
exprimată pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar al situațiilor financiare încheiate pentru
exercițiul bugetar al anului 2017. 

 

Constatări Neregulile constatate se referă, în principal, la fundamentarea nerealistă a bugetului de venituri și cheltuieli,
la unele erori de înregistrare în evidența contabilă a penalităților de întârziere, la organizarea activității de colectare 
a creanțelor prin executarea silită a debitorilor, organizarea și implementarea Sistemului de control intern 
managerial, precum și la verificarea modului de îndeplinire de către beneficiarii de licenţe a obligaţiilor 
prevăzute în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune (multiplex).  

În ceea ce privește fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli, de menționat este faptul că, la data 
de 31.12.2017, ANCOM a înregistrat un excedent în sumă de 986.910 mii lei, rezultat din reportarea succesivă 
a excedentelor înregistrate în anii precedenți. Deşi în bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM pe anul 2017 
nu a fost prevăzut deficit sau excedent, respectiv cheltuielile au fost prevăzute la acelaşi nivel cu veniturile, 
execuţia s-a închis cu excedent semnificativ din cauza nivelului scăzut de utilizare a creditelor bugetare 
aprobate. Pornind de la faptul că bugetul de venituri şi cheltuieli este un instrument important şi necesar pentru 
luarea celor mai bune decizii care privesc gestionarea cu economicitate, eficienţă şi eficacitate a resurselor 
entităţii, dar şi pentru evidenţierea nivelului de realizare a unor activităţi prin prisma gradului de îndeplinire a 
prevederilor aprobate, nu poate fi ignorat faptul că între datele prognozate prevăzute în bugetul de venituri şi 
cheltuieli şi cele efectiv realizate şi reflectate în situaţiile financiare există diferenţe mari, situaţie ce s-a 
înregistrat şi în anii 2015 şi 2016. 

La data de 31.12.2017, în evidența contabilă a ANCOM erau înregistrate penalități pentru îndeplinirea cu 
întârziere a clauzelor contractelor de achiziții publice de către furnizori, în sumă de 26 mii lei, numai în baza 
unor adrese transmise furnizorilor și nu în baza facturilor emise, nefiind respectate astfel prevederile OMFP nr.
1917/2005 referitoare la momentul recunoașterii veniturilor. 
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În cursul anului 2017 au fost achiziționate bunuri în sumă de 100 mii lei, necesare efectuării corecte a 
măsurătorilor asupra stațiilor radio, stațiilor TV, stațiilor de radiocomunicații, dar care au fost încadrate eronat în 
categoria mijloacelor fixe, cu consecință asupra denaturării imaginii fidele a patrimoniului, dar și a execuției 
bugetare la data de 31.12.2017, întrucât plata efectuată s-a realizat în mod eronat, de la titlul „Investiții” și nu de 
la titlul „Bunuri și servicii”.  

În cadrul ANCOM, activitatea de colectare a creanțelor prin executarea silită a debitorilor nu a fost 
organizată și nu s-a desfășurat prin aplicarea tuturor prevederilor legale cuprinse în Codul de procedură fiscală, 
cu consecință asupra situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2017, prin evidenţierea în contabilitatea entității a 
unor creanțe pentru care nu au fost întocmite documente care atestă aceste drepturi de creanță. Astfel, la data 
de 31.12.2017, ANCOM avea reflectate în evidența contabilă creanțe reprezentând venituri sub formă de 
dobânzi și penalități în sumă de 401 mii lei (denumite de către entitate accesorii potențiale), calculate la debitele 
principale, pentru care nu a emis titluri de creanțe (acte administrative) în susținerea acestora și pentru care 
nu a fost declarată exigibilitatea. 

Neaplicarea împotriva debitorilor aflați în procedura de executare silită a tuturor metodelor prevăzute de 
Codul de procedură fiscală a determinat întârzieri în realizarea veniturilor și chiar nerealizarea acestora, 
precum și acumularea unor venituri suplimentare de natura accesoriilor și „accesoriilor potențiale”, pentru care 
probabilitatea de încasare este redusă. 

La data de 31.12.2017, ANCOM deține garanții depuse de furnizori în sumă de 924 mii lei. În legătură cu 
aceste garanții s-a constatat că în soldul contului „Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit” se 
regăsesc sume care au fost virate de către furnizori în anii precedenți și pentru care nu au fost identificate 
motive de nerestituire a acestora la termenele stabilite prin contractele de achiziții publice, precum și sume 
reprezentând contravaloarea unor garanții de bună conduită, constituite de către ofertanți la momentul 
formulării unor contestații la procedurile de achiziții organizate de către ANCOM. 

S-au constatat unele deficiențe referitoare la organizarea și implementarea Sistemului de control intern 
managerial în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Astfel, procedurile formalizate au fost elaborate şi 
actualizate doar în procent de 54% din totalul „activităţilor procedurabile inventariate în anexa la ROF (319 
procese)”. În cadrul ANCOM nu există un inventar al activităţilor care se desfăşoară în cadrul fiecărei structuri 
organizatorice din cadrul autorităţii (care compun organigrama) şi nici o prezentare a acestora în Regulamentul 
de organizare şi funcţionare (ROF) pe fiecare direcţie/departament şi, în cadrul acestora, pe fiecare structură 
organizatorică, care să poată fi grupate, dacă se consideră necesar, în procese.  

În anul 2017, ANCOM nu a îndeplinit obligaţia legală prevăzută de art. 88 şi nu a aplicat prevederile art. 
90∧1 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, respectiv aceea de verificare a modului de îndeplinire de către 
beneficiarii de licenţe a obligaţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru 
de televiziune (multiplex), în special a obligaţiilor prevăzute la capitolul III – Obligaţii de acoperire, a căror 
neîndeplinire este considerată „încălcare gravă”, şi nu a aplicat sancţiunile prevăzute în legea menţionată 
anterior. Consecința economico-financiară directă este nerealizarea de venituri la bugetul statului din amenzi 
contravenţionale, ca urmare a neaplicării prevederilor actelor normative în vigoare de către ANCOM.  

 

Recomandări Pentru remedierea abaterilor constatate și preîntâmpinarea producerii pe viitor a altora, Curtea de Conturi 
a formulat pentru conducerea entității o serie de recomandări: 
 efectuarea unei analize în vederea identificării cauzelor care au condus la situaţia prezentată şi dispunerea 

de măsuri pentru actualizarea procedurilor de control intern în vederea îmbunătățirii acestuia, care să 
asigure elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli numai după ce în prealabil au fost efectuate 
analize şi o fundamentare temeinică asupra categoriilor de venituri şi cheltuieli, astfel încât veniturile să 
reflecte posibilităţile reale de realizare a acestora, iar nivelul cheltuielilor să reflecte atât necesităţile, cât şi 
capacitatea reală a ANCOM de realizare; 

 îmbunătățirea controlului intern prin elaborarea, aprobarea și implementarea unor proceduri de control 
intern cu privire la aplicarea prevederilor OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice 
și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu privire la 
înregistrarea în evidența contabilă a veniturilor de natura penalităților de întârziere calculate furnizorilor; 

 pentru activitatea de executare silită au fost formulate, printre altele, recomandări precum: 
- emiterea Deciziei pentru aprobarea formularelor necesare și instrucțiunilor de utilizare a acestora privind 

realizarea creanțelor bugetare ale instituției, precum și a modelului legitimației de executor fiscal, conform 
prevederilor art. 342 alin. (1) și (4) din Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015; 
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- elaborarea/actualizarea/aprobarea și implementarea procedurilor de control intern în ceea ce privește 
activitatea de executare silită prevăzută de Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015;

- constituirea unui compartiment specializat în recuperarea creanțelor ANCOM, în conformitate cu 
prevederile legale; 

- emiterea titlurilor de creanță, potrivit prevederilor legale, pentru fiecare debitor în parte, în ceea ce 
privește sumele înregistrate în evidența contabilă reprezentând „accesorii potențiale”; 

- reproiectarea Sistemului de control intern în ceea ce privește activitatea de recuperare a creanțelor și 
implementarea acestuia; 

 efectuarea unei analize asupra soldurilor conturilor contabile care reflectă garanții de orice natură, emise 
în favoarea entității, prin care să se identifice, fără a se limita, vechimea acestora, cauzele nerestituirii, 
starea juridică a creditorilor și, în consecință, luarea măsurilor legale care se impun. În vederea reflectării 
unei imagini fidele a patrimoniului se va proceda la elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri 
operaționale cu privire la întregul proces specific garanțiilor (indiferent de natura acestora) constituite de 
către furnizori, respectiv de la momentul constituirii până la eliberarea acestora și eliminarea din evidența 
contabilă a instituției; 

 organizarea și implementarea unui sistem de control intern managerial în conformitate cu prevederile OG nr. 
119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, și ale Ordinului Secretarului General 
al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

 identificarea cauzelor care au condus la nerealizarea operativă a activităţii de control a modului de 
îndeplinire, de către beneficiarii licenţelor, a obligaţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a frecvenţelor 
radio în sistem digital terestru de televiziune, pentru care au fost stipulate termene ferme de realizare şi 
dispunerea de măsuri pentru elaborarea, aprobarea şi implementarea unor proceduri de control intern în 
vederea îmbunătăţirii controlului intern specific; 

 efectuarea unei analize a prevederilor legale existente, care reglementează activitatea de control şi 
monitorizare specifică domeniului de activitate al ANCOM, în vederea identificării şi inventarierii tuturor 
elementelor care fac obiectul activităţii de control şi monitorizare şi dispunerea de măsuri pentru întocmirea 
şi realizarea unui plan de activitate cu obiective şi termene de realizare bine definite, care să acopere 
întreaga arie de competenţă a ANCOM şi care să conducă la îndeplinirea tuturor obligaţiilor legale ale 
ANCOM în ceea ce priveşte activitatea de control specifică acesteia. 

Reprezentanții entității au formulat obiecțiuni față de constatările din Raportul de audit financiar, au depus 
contestație față de unele măsuri dispuse prin decizie, aceasta fiind respinsă de Comisia de soluționare a 
contestațiilor și au formulat cerere în instanță, care se află în curs de soluționare. 
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Prezentare Recomandările formulate de Curtea de Conturi și măsurile dispuse prin deciziile emise de aceasta pentru 
înlăturarea neregulilor și deficiențelor identificate de auditorii publici externi trebuie să constituie, pentru 
autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, instrumentele prin care să-și îmbu-
nătățească activitatea de administrare a resurselor financiare ale sectorului public, să crească performanța 
utilizării acestora și să aducă un plus de valoare în ceea ce privește managementul financiar.  

Analiza retrospectivă a activității economico-financiare a entităților auditate, realizată prin prisma gradului 
de implementare a măsurilor dispuse prin deciziile emise în anii precedenți, relevă, la unele instituții, o îmbu-
nătățire progresivă a calității managementului financiar, factor generator de performanță și premisă pentru 
optimizarea activității, cu efect asupra reflectării corecte, reale și exacte a situației patrimoniului administrat.  

Sinteza impactului implementării măsurilor asupra activității entităților auditate, rezultate din concluziile 
înscrise în rapoartele de follow-up întocmite în anul 2018, structurată în funcție de principalele obiective 
urmărite în activitatea de audit public extern, este prezentată în această secțiune a Raportului public și vine 
să întregească imaginea activității Curții de Conturi, desfășurată în anul 2018. 

 

Elaborarea și 
fundamentarea 
proiectului de 
buget propriu 

Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea 
modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice sunt activități desfășurate de entitățile auditate, în 
cazul cărora s-a înregistrat o îmbunătățire concretizată în: 

 crearea unor pârghii de control al proceselor pentru managementul instituției prin actualizarea Procedurii 
operaționale privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, incluzând prevederi clare și detaliate 
referitoare la estimarea veniturilor, corelate cu posibilitatea de încasare a acestora la nivelul previzionat 
(Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier); 

 analizarea interdependenței între obiectivele entităților, necesitățile de finanțare și nivelul veniturilor proprii 
estimate (Secretariatul General al Guvernului – Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și 
Memoria Exilului Românesc, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni – Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 
pretutindeni); 

 stabilirea cadrului de organizare a desfășurării activității de elaborare a proiectului de buget al ordonatorului 
principal de credite, inclusiv pentru entitățile subordonate, prin constituirea unei comisii de evaluare a 
solicitărilor de finanțare transmise de acestea. Din această perspectivă se urmărește ca evaluarea 
solicitărilor de finanțare transmise de entitățile subordonate să fie realizată în baza unor criterii, cu atribuire 
de punctaje, prin întocmirea unui raport cu propuneri de repartizare a alocațiilor provenite de la bugetul de 
stat și a celor din venituri proprii (Ministerul Tineretului și Sportului). 
 

Exactitatea           
și realitatea 
datelor 
reflectate              
în situațiile 
financiare 

În ceea ce privește exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare s-a remarcat o 
îmbunătățire a evidenței financiar-contabile și fiscale, a înregistrării și recuperării creanțelor, achitării debitelor 
aflate în evidență, precum și a calității situațiilor financiare prin: 

 asigurarea premiselor respectării prevederilor legale referitoare la reflectarea reală și exactă a operațiunilor 
financiar-contabile în bilanțurile contabile și în conturile anuale de execuție bugetară, precum și respectarea 
dispozițiilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare (Autorita-
tea de Supraveghere Financiară); 
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 corectarea erorilor evidenței contabile a bunurilor din domeniul public al statului prin: 
 clarificarea și eliminarea neconcordanțelor între datele existente în evidența tehnico-operativă și cea 

financiar-contabilă, cu influențe asupra situațiilor financiare prin corectarea soldului contului „Fondul 
bunurilor din domeniului public al statului”, înregistrarea diferențelor de valoare rezultate ca urmare a 
reevaluării activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, concomitent cu inițierea sau 
emiterea hotărârilor de guvern pentru actualizarea „Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului” (Ministerul Transporturilor, Secretariatul de Stat pentru Culte, Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Agenția de 
Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură); 

 reflectarea corectă în situațiile financiare a activelor corporale prin înregistrarea valorii unor obiective 
de investiții finalizate, menținute în mod eronat ca active fixe în curs de execuție (Compania Naţională 
de Căi Ferate „CFR” SA); 

 majorarea capitalului social prin finalizarea operațiunilor de evaluare a terenurilor aflate în proprietate 
(Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA); 

 asigurarea condițiilor pentru reflectarea corespunzătoare în conturile de imobilizări în curs de execuție a 
obiectivelor de investiții în curs, concomitent cu stabilirea cu exactitate a valorii obiectivelor de investiții finalizate 
și recepționate, precum și înregistrarea corectă a acestor sume în evidența financiar-contabilă, pe bază de docu-
mente justificative, prin elaborarea și aprobarea de proceduri scrise și formalizate (Regia Autonomă „Registrul 
Auto Român”, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”, Spitalul Universitar de Urgență 
București, Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” - SA, Agenția Națională pentru 
Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”); 

 înregistrarea în evidența contabilă a studiilor de fezabilitate, precum și a serviciilor de consultanță aferente 
investițiilor, asigurând astfel corectitudinea soldurilor conturilor contabile reflectate în balanțele de verificare 
și, implicit, în situațiile financiare ale entității (Ministerul Sănătății); 

 raportarea adecvată a datelor cuprinse în situațiile financiare prin întocmirea bilanțului contabil centralizat 
concomitent cu organizarea și conducerea contabilității într-un singur compartiment distinct (Ministerul 
Transporturilor); 

 constituirea și înregistrarea în evidența contabilă a Fondului de dezvoltare al unităților sanitare și utilizarea 
acestuia potrivit prevederilor legale (Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”, Spitalul 
Clinic de Urgență București); 

 clarificarea sumelor înregistrate și menținute în conturile de debitori, creditori și decontări în curs de 
clarificare, concomitent cu înregistrarea corespunzătoare a acestora (Spitalul Clinic Căi Ferate Nr. 1 –
WITTING București, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității); 

 înregistrarea corectă a operațiunilor patrimoniale prin utilizarea adecvată a conturilor contabile, respectarea 
disciplinei financiar-bugetare și a cadrului de raportare contabil reglementat prin implementarea la nivelul 
entității a unui soft contabil adecvat, cu ajutorul căruia să se elimine erorile. În perioada 2017-2018, entitatea 
a corectat erori contabile în valoare de 2.011 mii lei (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale); 

 reconstituirea evidenței încasărilor derulate prin casierie (Administrația Prezidențială – Muzeul Național 
Cotroceni); 

 stabilirea situației reale a patrimoniului ca urmare a realizării inventarierii conturilor de furnizori, debitori, 
creditori, clienți, a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată, a bunurilor intrate prin transfer de la alte 
entități, precum și înscrierea în evidența cadastrală a unui teren intravilan (Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor); 

 clarificarea și reflectarea corectă în situațiile financiare a unor creanțe în sumă de 17.594 mii lei, precum și 
punerea în executare a unei hotărâri judecătorești pentru recuperarea unor debite în valoare de 2.736 mii 
lei (Ministerul Tineretului și Sportului); 

 recuperarea unor sume reprezentând indemnizații plătite pentru concedii medicale, care depășesc suma 
contribuțiilor datorate de angajator la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 
(Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. 
K. Constantinescu”, Agenția Domeniilor Statului); 

 corectarea contului de execuție bugetară la titlul „Alte active fixe” cu suma de 3.250 mii lei, referitoare la 
amortizarea imobilizărilor necorporale achiziționate în exercițiile financiare și bugetare anterioare, 
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concomitent cu înștiințarea ordonatorului principal de credite, prin transmiterea situației privind execuția 
bugetară corectată (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară); 

 depunerea unor declarații fiscale rectificative pentru corectarea impozitului pe profit datorat (SNTFM „CFR 
Marfă” SA); 

 asigurarea acurateței înregistrării creanțelor fiscale, respectiv corelarea datelor din evidența financiar-
contabilă, raportate prin situațiile financiare anuale, cu cele existente în fișa plătitorului aflată la autoritățile 
fiscale, prin realizarea de punctaje având ca scop eliminarea neconcordanțelor între evidențele celor două 
instituții (Casa Națională de Pensii Publice); 

 organizarea evidenței analitice a creanțelor și a datoriilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj privind sumele 
deduse de către angajatori din contribuțiile datorate de aceștia la bugetul asigurărilor pentru șomaj și a 
debitelor de recuperat, astfel că situațiile financiare încheiate la finele exercițiului financiar reflectă realitatea 
patrimonială prin punerea de acord a evidenței analitice cu cea sintetică privind creanțele și datoriile
(Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă);  

 monitorizarea înregistrării și raportării distincte în evidența financiar-contabilă a plăților cu personalul care 
gestionează Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale de către agențiile județene pentru 
ocuparea forței de muncă și care au avut alocate posturi pentru administrarea acestui fond (Agenția 
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă); 

 asigurarea, la nivelul structurilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, a corelării 
plăților raportate în contul de execuție bugetară pentru beneficiarii de drepturi de asistență socială cu cele 
generate de sistemul informatic, astfel încât datele din cele două evidențe să coincidă (Agenția Națională
pentru Plăți și Inspecție Socială); 

 identificarea, evaluarea și înregistrarea în situațiile financiare a activelor fixe necorporale, reprezentând 
aplicații informatice de concepție proprie, dezvoltate de personalul angajat, inventarierea aplicațiilor 
informatice pentru care nu există codul sursă, iar, acolo unde este cazul, solicitarea acestuia de la furnizorii 
aplicațiilor informatice (Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Casa Națională de Pensii Publice); 

 realizarea unei optimizări a calității informațiilor și acurateței datelor raportate prin situațiile financiare, 
remarcându-se faptul că deficiențele constatate în anii precedenți nu au mai avut un caracter de continuitate 
(Autoritatea Electorală Permanentă). 
 

Organizarea, 
implementarea 
și menținerea 
sistemelor de 
management și 
control intern 

Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern, care, de cele mai 
multe ori, arată legătura de cauzalitate între calitatea și funcționalitatea acestuia și deficiențele constatate de 
Curtea de Conturi, a cunoscut o îmbunătățire prin implementarea măsurilor dispuse, entitățile realizând: 

 consolidarea controlului intern managerial și îmbunătățirea cadrului procedural intern prin:  
 identificarea activităților procedurabile concomitent cu elaborarea și/sau revizuirea procedurilor de 

sistem și operaționale pentru activitățile derulate, întocmirea de monografii standardizate pornind de la 
întocmirea documentelor justificative până la finalizarea și prezentarea situațiilor financiare, aplicate în 
mod unitar la nivelul activității fiecărei entității și a instituțiilor publice din subordine; 

  elaborarea de proceduri operaționale privind: 
- deplasările interne efectuate în interesul serviciului; 
- organizarea evidenței financiar-contabile astfel încât cheltuielile și plățile să fie încadrate, înregistrate

și raportate în conformitate cu structura clasificației bugetare corespunzătoare; 
- gestionarea și utilizarea autovehiculelor aflate în parcul auto; 
- recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 
- recepția calitativă și cantitativă a bunurilor, serviciilor și a lucrărilor; 
- formalizarea activității de recrutare/selecție a personalului instituției. 

 amendarea/actualizarea procedurilor privind: 
- organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii, precum și valorificarea rezultatelor inventarierii la nivel central și la entitățile din subordine 
cu prevederi referitoare la evidențierea și inventarierea bunurilor date în custodie/comodat terților; 

- recuperarea creanțelor bugetare, precum și a celor care vizează recuperarea debitelor pe calea 
instanțelor de judecată; 
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- implicarea conducerii instituțiilor în acțiunea de punere în executare a sentințelor judecătorești, prin 
care s-a dispus recuperarea unor sume acordate nejustificat, în termenele legale; 

- aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice, cu prevederi referitoare la stabilirea valorii 
estimate a contractelor pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru fiecare contract
în vederea aplicării procedurii de achiziție corespunzătoare.  

 proiectarea unui program de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial prin constituirea unor 
comisii interne de control cu rol de monitorizare a activității structurilor funcționale; 

 elaborarea unor proceduri interne privind acțiunile/persoanele desemnate în procesul de recepție a 
serviciilor prestate de terți.  
(Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Compania Națională „Aeroporturi București”, 
SNTFM „CFR Marfă” SA, SGG – Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria 
Exilului Românesc, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și 
Antreprenoriat, Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii M. Curie, 
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Secretariatul de Stat pentru recunoașterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, Consiliul Economic și Social, Autoritatea Electorală Permanentă,
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, Autoritatea Națională
pentru Protecția Consumatorilor ș.a.); 

 organizarea adecvată a activității de control financiar preventiv propriu pentru asigurarea legalității și 
regularității utilizării fondurilor publice prin separarea atribuțiilor de exercitare a controlului financiar 
preventiv propriu de atribuțiile privind efectuarea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu 
de către persoanele desemnate în acest sens (Ministerul Transporturilor, Regia Autonomă „Autoritatea 
Aeronautică Civilă Română”, SNTFM „CFR Marfă” SA); 

 corectarea, prin completarea cadrului procedural intern, a evidenței contabile a bunurilor din domeniul public
al statului, prin reflectarea reală și exactă a imobilizărilor corporale și necorporale, a obiectivelor de investiții 
realizate din surse bugetare, diminuând astfel riscul înregistrării eronate a bunurilor aparținând domeniului 
public al statului (Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” - SA); 

 identificarea domeniilor de activitate în care pot exista funcții sensibile, precum și a celor considerate ca 
fiind în mod special expuse la fenomene de corupție, permițând managementului aplicarea unei politici 
adecvate de gestionare a riscurilor pentru personalul angajat în astfel de funcții (Regia Autonomă 
„Autoritatea Aeronautică Civilă Română”); 

 planificarea efectuării misiunilor de audit intern prin cuprinderea periodică, cel puțin o dată la trei ani, a 
activităților obligatorii de auditat, precum și stabilirea numărului corespunzător de auditori publici interni 
angajați cu normă întreagă într-un compartiment de audit (Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română”, Regia Autonomă „Registrul Auto Român”); 

 diminuarea riscului utilizării ineficiente a fondurilor publice prin asigurarea cadrului organizatoric şi 
funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern. Totodată, s-a realizat o îmbunătățire a 
activității de audit intern prin asigurarea eficacităţii şi eficienţei controlului intern, precum şi prin depistarea
riscurilor asociate activităţilor şi proceselor neauditate (Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, MpRP-
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Spitalul Clinic Căi Ferate Nr. 1 – WITTING 
Bucureşti, SNTFM „CFR Marfă” SA); 

  completarea „Normelor proprii de exercitare a activității de audit public intern”, prin urmare toate misiunile 
de audit intern planificate au fost finalizate, rapoartele de audit intern au fost conciliate cu structurile 
auditate, iar Raportul privind activitatea de audit public intern a fost aprobat de conducătorul instituției 
(Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului); 

 emiterea de ordine administrative referitoare la delegarea competențelor ordonatorului de credite prin spe-
cificarea fazelor procesului de execuție bugetară, a subdiviziunilor clasificației bugetare, a perioadei supuse 
delegării, prin stabilirea de norme proprii privind documentele, circuitul acestora și persoanele împuternicite 
să efectueze operațiunile subsecvente execuției bugetare (Secretariatul General al Guvernului); 

 monitorizarea periodică a stadiului de soluționare a cererilor depuse de către pensionari și soluționarea 
acestora de casele teritoriale de pensii, în termenul legal de 45 de zile, pentru evitarea privării acestora de 
venituri pe o perioadă mare de timp (Casa Națională de Pensii Publice); 

 corelarea indicatorilor raportați prin Programul de ocupare a forței de muncă, Planul naţional de formare 
profesională și Bilanţul de ocupare prin conexarea ocupațiilor/meseriilor pentru care se organizează cursuri de 
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formare profesională, astfel încât fondurile să asigure stimularea creării locurilor de muncă. Prin raportarea 
sumelor alocate pe fiecare dintre măsurile active destinate stimulării ocupării forţei de muncă s-a asigurat o 
transparență a plăților efectuate în acest sens. Pentru a evita alocarea de fonduri publice pentru ocupații/meserii 
nesolicitate de către angajatori, la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă s-a realizat o 
intensificare a controalelor privind locurile de muncă vacante declarate de către angajatori și verificarea 
corespondenței acestora cu cursurile de formare profesională de care beneficiază șomerii. De asemenea, la 
nivelul entității au fost luate măsuri privind completarea în bilanțul de ocupare a forței de muncă cu datele 
referitoare la participarea la programe de formare profesională a șomerilor, s-a dispus identificarea angajatorilor 
care nu au comunicat locurile de muncă vacante, aplicând sancțiuni contravenționale (avertismente și amenzi). 
Au fost aplicate chestionare angajatorilor pentru identificarea nevoii de forță de muncă, de formare a șomerilor 
și, totodată, a fost analizată situația șomerilor înregistrați în baza de date pe meserii și locurile de muncă 
comunicate a fi vacante de către angajatori (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă); 

 identificarea la timp a drepturilor prescrise, neridicate de beneficiari și nevirate în termenul legal de 
prescripție, prin organizarea evidenței analitice a sumelor reflectate ca drepturi neridicate în contul 
„Creditori”, permițând în orice moment cunoașterea componenței soldului pe fiecare titular de drepturi 
neridicate (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă); 

 elaborarea Planului de reabilitare și extindere a centrelor de agrement, a Regulamentului privind 
organizarea, funcționarea și administrarea acestora și a Planului de extindere și dezvoltare a rețelei Caselor 
de Cultură ale Studenților (Ministerul Tineretului și Sportului); 

 elaborarea și aprobarea Metodologiei privind acreditarea persoanelor juridice și persoanelor fizice 
autorizate în vederea colaborării pentru desfășurarea de activități de tabără prin Programul Național 
„Tabere Studențești 2017 și 2018” și de alte activități aferente acestui segment. Prin urmare, s-au efectuat 
demersuri pentru crearea cadrului legal care să prevadă obligativitatea acreditării tuturor locațiilor în care 
se organizează tabere naționale, de odihnă, sociale, tematice pentru copii, studenți și tineri, pentru 
persoane cu handicap și pentru olimpici ș.a. (Ministerul Tineretului și Sportului); 

 elaborarea, actualizarea și completarea de proceduri operaționale referitoare la aplicarea unitară a tarifului 
de staționare, la facturarea energiei electrice atât pentru necesarul propriu al CNCF „CFR” SA, prin 
detalierea locurilor de consum și a funcțiilor acestora, cât și pentru evidențierea consumurilor înregistrate 
la echipamentele și instalațiile închiriate, concomitent cu recuperarea costurilor acestor consumuri 
(Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A); 

 elaborarea de proceduri operaționale privind închirierea infrastructurii feroviare publice, precum și 
reglementarea tarifelor; analizarea situației operatorilor de transport feroviar cu datorii semnificative și 
identificarea de soluții de evitare a acumulării de datorii din partea operatorilor de transport feroviar și de 
recuperare a celor aflate în întârziere (Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A); 

 diminuarea riscurilor de pierdere/fraudă la nivelul entității prin reglementarea activității persoanelor care au calita-
tea de gestionar (SGG – Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc); 

 diminuarea riscului de eroare/fraudă prin desfășurarea operațiunilor de încasări și plăți în lei exclusiv prin 
Trezoreria Statului (MpRP – Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni); 

 diminuarea riscului de efectuare a unor cheltuieli care să nu respecte principiile de economicitate, eficiență 
și eficacitate prin organizarea activității interne cu privire la transportul și mentenanța pentru toate autove-
hiculele din dotare (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor); 

 implementarea unor planuri de monitorizare şi control pentru beneficiarii de asistență financiară neram-
bursabilă de la nivelul agențiilor teritoriale ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat,
prin identificarea activităților procedurabile din cadrul programelor derulate la nivelul ministerului în 
domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și elaborarea procedurilor specifice acestora (Ministerul pentru 
Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat); 

 elaborarea procedurilor operaționale în vederea îmbunătățirii activității din punct de vedere al resurselor 
umane, prin organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de manager; coordonarea activității privind 
reglementarea, punerea pe piață, achiziționarea produselor biocide, precum și utilizarea acestora de unitățile 
sanitare; monitorizarea derulării programelor de investiții publice prin Ministerul Sănătății în concordanță cu 
datele raportate în execuția bugetară a unităților sanitare beneficiare de fonduri (Ministerul Sănătății); 

 crearea premiselor verificării de către Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor transmise de 
unitățile de cult incluse în Programul de acordare a sprijinului financiar destinat lăcașurilor de cult și a 
salarizării personalului clerical (Secretariatul de Stat pentru Culte);
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 implementarea procedurilor operaționale privind finalizarea procesului de verificare a legalității finanțării 
campaniilor electorale aferente anului 2017 (Autoritatea Electorală Permanentă). 

 

Modul de 
stabilire, 
evidențiere           
și urmărire           
a încasării 
veniturilor 
Bugetului 
general 
consolidat 

Referitor la modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat, în 
cuantumul și la termenele prevăzute de lege, precum și la identificarea cauzelor care au determinat 
nerealizarea acestora, trebuie menționat că misiunile de audit efectuate de Curtea de Conturi au avut ca impact 
realizarea unor rezultate financiare mai bune prin: 

 creșterea gradului de încasare a veniturilor în cuantumul și la termenele prevăzute de reglementările legale 
(Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier); 

 încasarea și virarea la bugetul de stat a sumei de 5,7 mii lei, reprezentând dobânzi și penalități pentru
încasarea cu întârziere a veniturilor provenite din taxele consulare (Ministerul Afacerilor Externe); 

 virarea către bugetul de stat a sumei de 51.135 mii lei, reprezentând diferență de redevență minieră cuve-
nită acestuia, constatată ca fiind necalculată și nevirată (SN a Sării SA); 

 creșterea gradului de colectare a veniturilor cuvenite bugetului de stat prin încasarea sumei de 42 mii lei 
prin transmiterea, în termenul legal, organului fiscal a unui număr de 74 de procese-verbale de constatare 
și sancționare a contravențiilor, prin care reprezentanții Agenției au aplicat amenzi contravenționale. În 
același timp, la nivelul entității s-a luat măsura aprobării unei proceduri interne privind modul de întocmire 
și de valorificare a proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor (Agenția Națională 
pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”); 

 virarea la bugetul de stat a sumei de 148 mii lei, inclusiv penalități de întârziere, provenită din închirierea 
spațiilor din domeniul public aflate în administrarea Agenției, date în folosință terților (Agenția Națională 
pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”); 

 evidențierea și încasarea veniturilor din penalități rezultate din executarea cu întârziere de către SC de 
Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje „CFR IRLU” SA a reparațiilor la locomotivele electrice, diesel 
electrice și diesel hidraulice, în baza clauzelor contractelor de prestări servicii, rezultând astfel o îmbunătățire 
a modului de urmărire a derulării contractelor de prestări servicii încheiate cu terții (SNTFM „CFR Marfă” SA); 

 creșterea veniturilor cuvenite bugetului de stat, în sumă de 387 mii lei, prin punerea în aplicare a dispozițiilor 
Codului fiscal referitoare la obligațiile declarative și de plată pentru veniturile proprii obținute din activitățile 
economice desfășurate (alimentație publică, organizarea de conferințe, simpozioane, seminarii, mese 
rotunde cu caracter politic, economic, cultural, științific, sportiv, expoziții, comercializare suveniruri), prin 
înregistrarea entității ca plătitor de impozit pe profit pentru activitățile economice desfășurate, finanțate 
integral din venituri proprii (Camera Deputaților); 

 înregistrarea obligațiilor fiscale suplimentare în sumă de 4.976 mii lei, stabilite în sarcina entității în baza unui act 
administrativ fiscal concomitent cu virarea sumei la bugetul de stat (Regia Autonomă „Registrul Auto Român”); 

 crearea premiselor utilizării optime a unor active fixe corporale din patrimoniul propriu, active generatoare de 
venituri, prin repararea și punerea în funcțiune a acestora, având un impact pozitiv asupra procesului de realizare 
a unor venituri cuvenite bugetului de stat (Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”);

 realizarea unor venituri suplimentare la bugetul asigurărilor pentru șomaj ca urmare a constituirii de 
depozite la termen din disponibilitățile rezultate din excedentul definitiv al acestui buget, aferent anilor 
precedenți, prin încheierea unei Convenții cu Ministerul Finanțelor Publice privind posibilitatea constituirii 
de depozite la termen și modalitatea de acordare a dobânzilor pentru disponibilitățile sistemului asigurărilor 
pentru șomaj (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă); 

 regularizarea cu bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată, aferentă obiectivelor 
proprii de investiții, finanțate de la bugetul de stat (Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A); 

 îmbunătățirea modului de stabilire, urmărire și colectare a veniturilor Bugetului general consolidat prin stabilirea 
redevențelor aferente tuturor suprafețelor de teren date în exploatare (Agenția Domeniilor Statului); 

 recuperarea unui prejudiciu în sumă de 8,1 mii lei, reprezentând cheltuieli de deplasare, și a unui prejudiciu 
de 53,5 mii lei, provenit din decontarea nelegală a cheltuielilor cu combustibilul (Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor). 
 

Referitor la stadiul măsurilor dispuse prin decizii emise în urma misiunilor de audit în domeniul privatizării la 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, la Agenția Domeniilor Statului, la Departamentul pentru 
Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și la Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor 
Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei s-a realizat îmbunătățirea rezultatelor financiare ale entităților prin:
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 încasarea unor drepturi cuvenite instituțiilor cu atribuții în domeniul privatizării stabilite prin: 
 hotărâri judecătorești, ca urmare a efectuării demersurilor legale în condițiile nerespectării de către 

cumpărători a obligațiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare acțiuni, în sumă de 1.323,6 mii 
lei, din care: SC Hidromecanica Brașov SA – 4,2 mii lei, SC Electroputere SA Craiova – 1.319,4 mii lei; 

 punerea în executare a unor sentințe judecătorești, în sumă de 2.302,4 mii lei, de către Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor Statului: SC Amonil Slobozia SA – 5,2 mii lei; Departamentul pentru 
Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului: SC Uzina Mecanică Drăgășani SA – 2.297,2 mii lei.

 obținerea, de către instituția cu atribuții în domeniul privatizării, a unor pachete suplimentare de acțiuni la 
societăți privatizate, în condițiile majorării capitalului social al societăților cu valoarea certificatelor de 
proprietate asupra terenurilor, obținute ulterior privatizării. Agenția Domeniilor Statului s-a înscris la Oficiul 
Registrului Comerțului cu pachetul de acțiuni suplimentare în cazul a două societăți comerciale, în valoare de 
1.126,5 mii lei, respectiv SC Samlef SA Satu Mare (138,3 mii lei, aferent unei suprafețe de 1 ha) și SC 
Agroprodcom Lăzarea S.A. Harghita (988,2 mii lei, pentru o suprafață de 30,6 ha), fiind efectuat și 
transferul acestor acțiuni în portofoliul Agenției; 

 obținerea, de către societatea privatizată, a unor certificate de proprietate asupra terenurilor avute în administrare 
la momentul privatizării, cu a căror valoare urmează să-și majoreze capitalul social. Acțiunile suplimentare astfel 
obținute urmează a fi transmise instituției cu atribuții în domeniul privatizării. SC OMV Petrom SA a raportat 
efectuarea inventarierii dispuse prin decizie, iar Ministerul Energiei a emis 12 certificate de atestare a dreptului 
de proprietate asupra terenurilor pentru OMV Petrom, pentru suprafața de 2 ha. De la inițierea măsurii, SC OMV 
Petrom SA a obținut un număr de 1.907 certificate de proprietate asupra terenurilor, pentru o suprafață totală de 
1.393 ha, suprafață cu a cărei valoare societatea urmează să-și majoreze capitalul social. 
 

Calitatea 
gestiunii 
economico-
financiare 

Referitor la Calitatea gestiunii economico-financiare, prin măsurile dispuse, Curtea de Conturi a determinat o 
îmbunătățire a activității entităților auditate, o creștere a responsabilității în utilizarea fondurilor publice prin: 

 realizarea unei evidențe a creditelor de angajament și a creditelor bugetare, reprezentând subvenții pentru 
transportului feroviar public de călători (Ministerul Transporturilor); 

 eliminarea din sistemul de management al ministerului a oricăror forme de solicitare de servicii și personal 
de la entitățile aflate în subordine sau sub autoritate, care contravin prevederilor legale, precum și 
îmbunătățirea activității entității privind evidența tehnico-operativă a bunurilor primite cu titlu gratuit, în baza 
contractelor de comodat (Ministerul Transporturilor); 

 crearea cadrului organizațional pentru asigurarea evidenței tehnico-operative a bunurilor aflate în gestiunea 
ministerului, prin înființarea unor posturi cu responsabilități distincte în cadrul Compartimentului admi-
nistrativ, concomitent cu achiziționarea unui soft pentru inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul 
ministerului. De asemenea, au fost inventariate bunurile primite de la terți, au fost restituite bunurile pentru 
care nu s-a justificat menținerea acestora în folosința entității și a fost organizată evidența în conturile în 
afara bilanțului (Ministerul Transporturilor); 

 organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, prin 
valorificarea rezultatelor inventarierii la nivel central și la entitățile din subordine; evidențierea și 
inventarierea bunurilor date în custodie/comodat terților (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, Regia Autonomă „Registrul Auto Român”); 

 stabilirea și reflectarea situației reale a patrimoniului prin consemnarea în procesul-verbal de inventariere 
a valorii de inventar pentru fiecare post bilanțier în parte. Au fost luate măsuri de valorificare a bunurilor 
propuse pentru a fi scoase din funcțiune iar din valorificarea bunurilor supuse operațiunii de casare au fost 
obținute venituri în sumă de 9 mii lei (Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”); 

 recuperarea unui prejudiciu în sumă de 268 mii lei, ca urmare a decontării unor sume fără bază legală, pentru 
acțiuni care nu au legătură de obiectul de activitate al instituției (Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei); 

 recuperarea și reîntregirea bugetului de stat cu suma de 718 mii lei, provenită din rambursarea nelegală a
primelor de asigurare încheiate de fermieri, concomitent cu înregistrarea obligațiilor de plată, în contul contabil 
corespunzător (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură); 

 recuperarea sumei de 97 mii lei, reprezentând plăţi efectuate pentru servicii de curățenie neprestate, 
cheltuieli salariale acordate fără bază legală și plăţi efectuate pentru servicii prestate în contul unei alte 
persoane juridice, fără a fi recuperate la data auditului (Societatea Naţională a Apelor Minerale SA); 
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 recuperarea sumei de 109 mii lei, reprezentând beneficii nerealizate prin decontarea, în mod nelegal, a unor 
lucrări (Societatea Electrica Serv SA); 

 recuperarea unor debite de 7.126 mii lei, inclusiv penalități de întârziere, provenite din acordarea în mod 
necuvenit de subvenții pentru unii producători agricoli; totodată, a fost realizată o îmbunătățire a evidenței 
tehnico-operative și contabile a debitorilor naționali care au beneficiat de subvențiile acordate de Agenție 
(Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură); 

 reîntregirea veniturilor bugetului de stat prin recuperarea unui prejudiciului în sumă de 356 mii lei, repre-
zentând plăți nelegale aferente unor contracte de achiziții publice finanțate din surse bugetare. Totodată, 
la nivel de entitate s-a remarcat o creștere a responsabilității în utilizarea fondurilor publice (Compania 
Naţională de Căi Ferate „CFR” SA); 

 recuperarea a patru autoturisme, transmise în folosință gratuită unor instituții, după încetarea contractelor 
de comodat (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului);  

 recuperarea și virarea către bugetul de stat a sumei de 19 mii lei, reprezentând diferență de redevență 
datorată ca urmare a exploatării de către concesionar a unei suprafețe de teren cu destinație agricolă mai 
mare decât cea legală (Agenția Domeniilor Statului); 

 recuperarea și virarea la bugetul de stat a sumei de 13 mii lei, reprezentând penalități generate de achitarea 
cu întârziere a unor facturi de prestări servicii, de utilități, precum și a unor cheltuieli/taxe de școlarizare 
acordate în mod necuvenit (Autoritatea Electorală Permanentă); 

 recuperarea sumei de 935 mii lei, reprezentând prejudicii și creanțe restante, constatate în perioada 2012-
2017 (Autoritatea de Supraveghere Financiară); 

 stabilirea întinderii prejudiciului produs prin încorporarea unor cantități de materiale în lucrările executate, 
decontate anticipat (80%) la data achiziționării, rezultând o valoare a ajustărilor, acordate nelegal, în sumă 
de 6.551 mii lei. În vederea recuperării acestei sume, Compania s-a înscris în calitate de creditor chirografar 
în tabelul definitiv de creante al debitoarei. Întrucât demersurile iniţiate de Companie nu au fost finalizate, 
nu s-a recuperat prejudiciul și foloasele necuvenite aferente acestuia, prin urmare nici nu s-au virat sumele, 
pe destinații, conform prevederilor legale, termenul de realizare a măsurii a fost prorogat (Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA); 

 reducerea semnificativă a cheltuielilor entității auditate și îmbunătățirea activității din punct de vedere al 
evidenței resurselor umane, prin aprobarea unei noi grile de salarizare la nivelul entității, concomitent cu 
reîncadrarea personalului potrivit Legii nr. 153/2017, care reglementează salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice (Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier);  

 îmbunătățirea procesului de urmărire și gestionare a cheltuielilor cu parcul auto, precum și reîntregirea 
disponibilităților bănești ale entității, afectate de decontarea nelegală a cheltuielilor cu delegarea perso-
nalului (Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier); 

 revizuirea procedurilor interne în vederea asigurării bunei gestiuni financiare a fondurilor prin introducerea 
unor clauze asiguratorii care să permită modificarea/actualizarea tarifelor din contractele de prestări servicii 
pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare, precum și pentru serviciile de pază, astfel încât fundamentarea 
tarifelor să aibă la bază prețul manoperei conform cotelor de contribuții actualizate datorate de angajator 
(Compania Națională „Aeroporturi București”); 

 creșterea gradului de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate selectiv la nivelul tuturor reprezen-
tanțelor Regiei (Regia Autonomă „Registrul Auto Român”); 

 reducerea cheltuielilor, prin recuperarea și virarea la Bugetul general consolidat a unor sume acordate 
nelegal provenite din pensii, drepturi de șomaj, indemnizații de însoțitor, alocații pentru susținerea familiei, 
indemnizații pentru creșterea copilului ș.a., concomitent cu predarea situației acestora către autoritățile 
fiscale în vederea recuperării și înregistrarea operațiunilor în evidența financiar-contabilă (Casa Națională 
de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională pentru Plăți și 
Inspecție Socială); 

 obținerea unor rezultate economico-financiare mai bune, reducerea cheltuielilor, creșterea economicității, 
eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice și/sau în administrarea patrimoniului prin: 
 adoptarea unor măsuri privind monitorizarea modului de repartizare a vaccinurilor solicitate de unitățile 

sanitare în scopul utilizării eficiente a cantităților de vaccin potrivit necesităților reale și evitarea 
acumulării de stocuri care nu pot fi utilizate până la data expirării acestora (Direcția de Sănătate Publică 
a Municipiului București); 
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 monitorizarea achizițiilor de aparatură medicală în scopul realizării obiectivelor stabilite de entitate 
(Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”); 

 crearea unor condiții de echitate în repartizarea și utilizarea fondurilor publice la nivel teritorial pentru 
achizițiile de medicamente și materiale sanitare necesare derulării Programului Național de Prevenire, 
Supraveghere și Control al Infecțiilor HIV (Ministerul Sănătății); 

 asigurarea repartizării realiste a fondurilor pentru investiții prin alocarea de credite bugetare pe unități 
sanitare, în sensul îmbunătățirii activității din punct de vedere al utilizării fondurilor pentru dezvoltarea 
infrastructurii în sănătate (Ministerul Sănătății). 

 finalizarea demersurilor pentru realizarea recepției lucrărilor de compartimentare spații interioare – sediu 
central, executată în anul 2009 (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității); 

 reîncadrarea corectă a personalului concomitent cu stabilirea drepturilor salariale conform prevederilor 
legale. Sumele reprezentând drepturi salariale stabilite și acordate eronat în anul 2017 vor intra sub 
incidența prevederilor Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata 
unor sume reprezentând venituri de natură salarială (Avocatul Poporului, Institutul Român pentru Drepturile 
Omului, Direcția Națională Anticorupție, Înalta Curte de Casație și Justiție); 

 îmbunătățirea managementului entității prin utilizarea sistemului informatic, cu impact în realizarea atât a 
obiectivelor strategice, cât și a activității curente specifice entității auditate (Consiliul Superior al Magistraturii);

 organizarea corespunzătoare a activității din domeniul achizițiilor publice (SGG – Institutul pentru Investi-
garea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Ministerul Afacerilor Europene); 

 eficientizarea activității desfășurate în cadrul asistenței pentru dezvoltare ca urmare a analizării proiectelor 
derulate cu finanțare de la bugetul de stat, constituindu-se în acest sens o structură specializată (Ministerul 
Afacerilor Europene); 

 creșterea eficienței utilizării fondurilor publice alocate programelor/proiectelor/acțiunilor desfășurate pentru 
sprijinirea românilor de pretutindeni ca urmare a aprobării unor normative proprii, care conțin limitele maxime 
pentru cheltuielile ce pot fi decontate pentru deplasările în țară și în străinătate (Ministerul pentru Românii 
de Pretutindeni); 

 reîntregirea resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat cu sumele încasate cu titlu de drepturi de pensii, 
acordate beneficiarilor care au realizat în același timp și venituri (Casa Națională de Pensii Publice); 

 recuperarea și virarea la buget a sumelor plătite necuvenit cu titlu de indemnizații de însoțitor, acordate 
pensionarilor cu grad I de invaliditate, care au beneficiat și de asistent personal/indemnizație de însoțitor de 
la bugetul local (Casa Națională de Pensii Publice); 

 majorarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu sumele recuperate de la beneficiarii de bilete 
de tratament balnear, pentru care nu s-a calculat corect contribuția pe care aceștia trebuiau să o achite 
(Casa Națională de Pensii Publice); 

 reducerea cheltuielilor pentru servicii de mentenanţă prin rezilierea contractelor încheiate de casele teritoriale 
de pensii (Casa Națională de Pensii Publice); 

 analizarea modului de acordare a drepturilor salariale și stabilirea acestora în conformitate cu prevederile 
legale (Avocatul Poporului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Secretariatul de Stat pentru Culte); 

 economisirea sumei de 93 mii lei ca urmare a alegerii soluției de finalizare a unui proiect din resurse proprii 
(Banca Națională a României). 
 

Carențe, 
inadvertențe 
sau 
imperfecțiuni 
legislative 

Prin misiunile de audit desfășurate de Curtea de Conturi au fost identificate unele imperfecțiuni legislative
pentru eliminarea/soluționarea cărora s-au formulat recomandări care au condus la adoptarea unor acte normative 
sau administrative, precum și la modificarea și/sau completarea celor existente, dintre care exemplificăm: 

 La nivelul Secretariatului General al Guvernului s-a realizat îmbunătățirea cadrului legal care reglementează:
 activitatea de internship prin intrarea în vigoare, în anul 2018, a Legii nr. 176/2018 privind internshipul; 
 activitatea de control intern managerial prin revizuirea Ordinului SGG nr. 400/2015, modificat și completat 

cu Ordinul SGG nr. 200/2016 fiind emis în acest sens, Ordinul nr. SGG nr. 600/2018 privind aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 

 La nivelul Ministerului Finanțelor Publice a fost inițiat, în anul 2018, un proiect de ordonanță a Guvernului, prin 
care să fie reglementat modul de utilizare de către asociații și fundații nonprofit a sumelor provenite din impozitul 
pe profit și din impozitul pe venit. În urma acestor demersuri a fost aprobată OG nr. 18/2018 privind reglemen-
tarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și 
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pentru completarea unor acte normative. Prin acest act normativ au fost atribuite structurilor de specialitate din 
cadrul MFP competențe de verificare în ceea ce privește modul de respectare a utilizării:  
 mijloacelor financiare și a bunurilor materiale primite de beneficiarii sponsorizărilor și mecenatelor în 

scopul pentru care au fost transferate; 
 fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecționate din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, 

potrivit prevederilor titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 fondurilor publice acordate de la Bugetul general consolidat pentru finanţarea asociaţiilor și fundaţiilor 

nonprofit. 
Prin aprobarea OG nr. 18/2018 se estimează un impact pozitiv din punct de vedere al interesului general 
public, constând în creșterea semnificativă a certitudinii utilizării acestor sume importante (peste 1 
miliard de lei anual, reprezentând 1% din veniturile bugetului de stat) în scopurile asumate de entitățile 
beneficiare și permise de cadrul legal aplicabil.  

 La nivelul Casei Naționale de Pensii Publice, prin modificarea legislației privind acordarea ajutoarelor de 
deces numai de către casele teritoriale de pensii și prin eliminarea posibilității acordării acestora și de către 
angajatori au fost reduse cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat. În acest sens, începând cu 
1.01.2018, au fost aduse modificări Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin OG nr. 
103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, potrivit 
cărora ajutorul de deces se acordă numai de către casele teritoriale de pensii. 

 La nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin adoptarea OUG nr. 95/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării 
forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garan-
tare pentru plata creanțelor salariale, ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi, au fost obținute rezultate 
economico-financiare mai bune, concomitent cu reducerea cheltuielilor, prin recuperarea și virarea la buget 
a sumelor acordate necuvenit din bugetul asigurărilor pentru șomaj, fiind introduse restricții pentru o perioadă 
de doi ani pentru anumiți angajatori care au beneficiat de facilități și care au încetat raporturile de muncă ale 
persoanelor prin demisie sau ca urmare a acordului părților. 

 La nivelul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială au fost obținute unele rezultate economico-
financiare mai bune și o reducere a cheltuielilor prin: 
 adoptarea OUG nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de 

asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016, prin care 
s-a prevăzut obligativitatea încheierii de protocoale cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, 
privind furnizarea reciprocă, în condițiile legii, a datelor și informațiilor solicitate de fiecare dintre părți; 

 adoptarea Legii nr. 192/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu aplicabilitate din luna octombrie 2018, prin care s-au introdus anumite restricții în sensul 
facilitării integrării pe piața forței de muncă a membrilor familiilor beneficiare de ajutor social; 

 formularea de recomandări pentru analizarea posibilității de modificare a legislației, intensificarea 
colaborării instituționale, precum și adoptarea unor măsuri eficiente pentru atragerea persoanelor bene-
ficiare de venit minim garantat, apte de muncă să ocupe locurile de muncă vacante disponibile conform 
cu pregătirea acestora, în vederea realizării de economii la bugetul de stat și încasării unor sume supli-
mentare la Bugetul general consolidat; 

 modificarea legislației referitoare la indemnizația pentru creșterea copilului, conducând la stabilirea unui 
cuantum maxim al indemnizației lunare pentru creșterea copilului la 8.500 de lei, prin adoptarea OUG nr. 
55/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară 
pentru creșterea copiilor; adoptarea HG nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor meto-
dologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG 
nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru 
susținerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr. 
920/2011, prin care s-a corectat prevederea care nu putea fi pusă în aplicare, potrivit căreia debitele 
provenind din venitul minim garantat trebuiau transmise autorităților locale. 
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1. Prezentarea de ansamblu a domeniului auditat 
 
 

Context Unitățile administrativ-teritoriale au un rol important în sistemul administrației publice, care decurge din 
amploarea, complexitatea și natura activităților desfășurate la nivel local în vederea realizării funcțiilor ce revin 
autorităților administrației publice locale, astfel încât consolidarea credibilității situațiilor financiare ale acestora 
este un deziderat major al managementului financiar public. 

În acest context, acțiunile de audit la nivelul unităților administrativ-teritoriale oferă o imagine a provocărilor 
cu care se confruntă autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește elaborarea și fundamentarea 
proiectului de buget; realizarea veniturilor; angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni 
financiare; organizarea și ținerea la zi a contabilității, prezentarea la termen a situațiilor financiare privind situația 
patrimoniului aflat în administrare și privind execuția bugetară; întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor 
financiare în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil acestora; organizarea sistemului de moni-
torizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice; organizarea și ținerea 
la zi a evidenței patrimoniului; organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern cores-
punzător pentru întocmirea și prezentarea corectă și fidelă a situațiilor financiare; monitorizarea performanțelor 
financiare și nefinanciare ale entităților aflate în coordonare. 

Obiectivele misiunilor de audit au fost, în majoritatea cazurilor, mai cuprinzătoare decât obiectivul privind 
exprimarea unei opinii cu privire la faptul dacă situațiile financiare auditate au prezentat, sub toate aspectele 
semnificative, o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Astfel, pe 
parcursul realizării misiunilor de audit financiar, echipele de audit au evaluat și deficiențele care au implicat 
neconformitatea cu legile și reglementările în vigoare, relevând aspecte semnificative prin context și valoare. 

Totodată, camerele de conturi au efectuat și acțiuni de audit de conformitate, care au vizat regiile autonome 
și societățile comerciale de interes local, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al 
unităților administrativ-teritoriale, precum și concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprie-
tatea publică.  

 

Acțiuni  
realizate 
 

Potrivit Programului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2018, la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
au fost efectuate 1.476 de acțiuni, dintre care 1.238 de acțiuni de audit financiar asupra situațiilor financiare 
încheiate la finele anului 2017 (83,9%), 42 de acțiuni de audit al performanței, corespunzătoare celor 15 
teme de audit al performanței incluse în Programul de activitate pe anul 2018 (2,8%) și 196 de acțiuni de 
audit de conformitate (13,3%).  

 

 
 

Grafic nr. 1 – Acțiunile de audit desfășurate în anul 2018 la unitățile administrativ-teritoriale 

 Repartiția acțiunilor de audit financiar, reprezentând 83,9% din totalul acțiunilor realizate, este reprezentată 
grafic, pe tipuri de entități auditate, astfel:
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Grafic nr. 2 – Realizarea acțiunilor de audit financiar pe tipuri de entități 

Acte întocmite 
 

În urma acțiunilor de audit efectuate de camerele de conturi la nivelul unităților administrativ-teritoriale au 
fost întocmite următoarele acte: 
 1.238 de rapoarte de audit financiar; 
    196 de rapoarte de audit de conformitate (control);  
      42 de rapoarte de audit al performanței; 
 1.220 de procese-verbale de constatare;  
 1.851 de note de constatare; 
      82 de procese-verbale de constatare a contravențiilor, a încălcării obligațiilor și de aplicare a amenzii civile. 
  

2. Contextul realizării acțiunilor 
 

Abordarea 
auditului 

 

 În calitate de instituție supremă de audit, Curtea de Conturi trebuie să aducă o îmbunătățire în domeniul 
gestiunii financiare prin activitatea de audit, atât prin sublinierea insuficienței care o afectează, dar și în ceea 
ce privește mai buna utilizare a fondurilor publice. 

În vederea atingerii scopului auditului financiar, respectiv de a se obține o asigurare rezonabilă privind existența 
sau absența unor erori/abateri semnificative în activitatea desfășurată de entitățile auditate la nivelul unităților admi-
nistrativ-teritoriale și reflectată în situațiile financiare, structurile teritoriale ale Curții de Conturi au inventariat 
principalele zone în care s-ar putea detecta încălcări ale dispozițiilor legale ca urmare a unor acțiuni sau omisiuni ale 
entităților auditate, cu implicații asupra informațiilor și indicatorilor prezentați în situațiile financiare. 

Din analizarea informațiilor furnizate de entități, precum și din observarea modului de implementare și 
funcționare a controalelor interne specifice administrării patrimoniului public și privat și execuției bugetului de 
venituri și cheltuieli au rezultat următoarele: 

- în baza principiului autonomiei locale, autoritățile administrației publice locale administrează și dispun, în 
baza prevederilor legale, de bunurile proprietate publică sau privată ale unităților administrativ-teritoriale și de 
resursele bănești care se cuvin bugetelor locale, formate din impozite, taxe, alte vărsăminte, alte venituri, cote 
și sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții, donații, sponsorizări; 

- entitățile auditate, în funcție de dimensiunile administrative, au structuri de la simplu până la complexe și 
eterogene, așa cum rezultă din organigramele și statele de funcții aprobate, desfășurând activități privind
dezvoltarea economico-socială, culturală, de mediu și acțiuni economice; 

- serviciile publice de interes local furnizate de entități (educația, serviciile sociale pentru protecția copilului, 
a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei, sănătatea, cultura, ordinea publică, situațiile de 
urgență etc.) implică operațiuni economico-financiare, care angrenează un consum mare de resurse financiare, 
umane, materiale; 
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- pe parcursul anului bugetar sunt întâlnite și operațiuni economico-financiare complexe și de valori semni-
ficative comparativ cu nivelul bugetului aprobat, cu preponderență spre sfârșitul anului bugetar; 

- gradul de colectare încă redus a veniturilor bugetului local, precum și impredictibilitatea alocării sumelor 
defalcate și a subvențiilor primite de la bugetul de stat implică riscuri în efectuarea plăților efectuate pentru 
lucrări de investiții, active necurente și curente etc.; 

- operațiunile referitoare la veniturile proprii ale bugetului local implică o procedură de lucru complexă, cum 
ar fi de exemplu: fundamentarea acestor venituri prin constatarea, evaluarea și inventarierea materiei 
impozabile și a bazei de impozitare, parcurgerea tuturor etapelor de executare silită, de asemenea, implică 
riscuri și operațiunea de încasare în numerar a impozitelor și taxelor locale; 

- existența unor disfuncții între numărul de personal și gradul de specializare a acestuia comparativ cu 
diversitatea domeniilor care trebuie acoperite, experiența persoanelor cu funcții de conducere, cunoașterea și 
aplicarea corectă a legilor și reglementărilor aplicabile activității entităților auditate; 

- alocarea unui timp insuficient de către persoanele cu funcții de conducere pentru efectuarea de controale 
în ceea ce privește operațiunile de încasări a impozitelor și taxelor locale, care au relevat un risc ridicat în cazul 
unor unități administrativ-teritoriale; 

- existența unei fluctuații de personal atât la nivelul conducerii unor compartimente, cât și la nivelul 
personalului cu atribuții în domeniul întocmirii și prezentării situațiilor financiare; 

- nu există o deplină compatibilitate a sistemului IT utilizat la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și 
anuale, introducerea datelor în vederea centralizării se face uneori manual, ceea ce comportă anumite riscuri 
de eroare. 

Totodată, au fost identificați o serie de factori care au generat schimbări semnificative în activitatea 
entităților auditate și care au influențat modul de îndeplinire a obiectivelor acestora, cei mai semnificativi fiind:

Factorii externi, cu referire la: 
• Factori politici: măsurile legislative în domeniul salarizării personalului unităților administrativ-teritoriale; 

prevederi legislative incomplete sau care lasă loc de interpretare; 
• Factori economici: situația materială a contribuabililor din cadrul unităților administrativ-teritoriale, care 

influențează gradul de colectare a impozitelor și taxelor locale; situația locurilor de muncă în funcție de care 
se poate determina numărul de contribuabili la bugetul local; atractivitatea comunității locale atât pentru 
mediul de afaceri, cât și pentru forța de muncă care depinde într-o mare măsură de profilul și dinamica 
pieței muncii; rata șomajului și ușurința de a găsi un nou loc de muncă; găsirea de soluții pentru rezolvarea 
unor probleme de interes public, ca de exemplu transportul în comun, salubritatea zonei, utilizarea forței de 
muncă disponibile ș.a.; 

• Factori sociali: dinamismul unităților administrativ-teritoriale; tradiția culturală, turistică, universitară; dezvoltarea 
urbană haotică, datorată în principal nerespectării reglementărilor urbanistice și unei capacități limitate de a 
asigura disciplina în construcții; efectele negative implicate de procesul de migrație a populației spre urban, ceea 
ce a creat o presiune crescută asupra infrastructurii și a serviciilor publice; congestionarea traficului ș.a.; 

• Factori de mediu: politica în domeniul protecției mediului, cu impact asupra utilizării resurselor; gradul redus 
de conștientizare din partea populației a importanței acțiunilor de protecție a mediului înconjurător. 
Factorii interni cu referire la: sistemul de management, sistemul contabil și de control intern/managerial și 

operațiunile economico-financiare efectuate de entitate, performanțele și gradul de utilizare a sistemului 
informatic, deciziile emise de conducere privind organizarea formelor de control intern/managerial, structura 
organizatorică aprobată, numărul de personal și gradul de calificare a personalului comparativ cu multitudinea 
domeniilor care trebuie acoperite, lipsa unei separări reale a sarcinilor de serviciu, experiența persoanelor cu 
funcții de conducere, cunoașterea și aplicarea corectă a legilor și reglementarilor aplicabile activității unității 
administrative-teritoriale.  

Metodologia         
de audit   
aplicată 
 

În efectuarea auditului, pentru exprimarea opiniei se determină pragul de semnificație, care este exprimat 
sub forma unei valori numerice, obținută prin aplicarea unui procent cuprins între 0,5% și 2% la valoarea totală 
fie a cheltuielilor, fie a plăților, fie a veniturilor sau a activelor entității, în funcție de specificul activității desfă-
șurate de entitatea auditată. 

În acțiunile de audit desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale care au vizat anul financiar 2017, 
materialitatea s-a stabilit utilizând, ca bază pentru determinarea ei, cea mai semnificativă valoare din contul de 
execuție a bugetului local. În acest context, pe baza raționamentului profesional, auditorii publici externi au stabilit 
drept bază a materialității cheltuielile angajate, lichidate, ordonanțate și plătite din bugetul local. 
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La determinarea categoriilor de operațiuni economice, echipele de audit au avut în vedere specificul 
entităților auditate, cerințele de înregistrare contabilă și de raportare financiară ale acestora, operațiunile semni-
ficative din punct de vedere valoric, precum și riscul asociat diferitelor tipuri de operațiuni. 

 

3. Analiza datelor de execuție bugetară 

Conturi de 
execuție 
auditate 

Curtea de Conturi, prin structurile sale teritoriale, a efectuat în anul 2018 auditul financiar la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale asupra următoarelor conturi anuale de execuție aferente: 

 
Execuția de 
ansamblu a 
Bugetului   
general 
centralizat              
al unităților 
administrativ-
teritoriale pe   
anul 2017 

Potrivit Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
veniturile și cheltuielile bugetelor cumulate la nivelul unității administrativ-teritoriale alcătuiesc Bugetul 
general centralizat al unităților administrativ-teritoriale (BGCUAT), care, după consolidare, prin eliminarea 
transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public, în anul respectiv,
în unitatea administrativ-teritorială, precum și starea de echilibru sau dezechilibru. 

Bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale nu se aprobă, în ansamblul său, de 
către autoritățile deliberative, se aprobă doar bugetele componente ale acestuia. 

BGCUAT face parte integrantă din sistemul Bugetului general consolidat (BGC), fiind a doua mare 
componentă a acestuia, relația interdependentă dintre acestea prezentându-se astfel: 

 

   
Grafic nr. 3 – Veniturile și cheltuielile BGC și BGCUAT în anul 2017 

 

 În anul 2017, atât BGC, cât și BGCUAT au înregistrat creșteri nominale față de anul 2016, respectiv BGC 
cu 112,6% la venituri și 114,1% la cheltuieli, iar BGCUAT cu 109,3% la venituri și 110,7% la cheltuieli.  
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Indicatori 

 
Buget general consolidat 

% din 
PIB 

Buget general centralizat al unităților  
administrativ-teritoriale 

% din 
PIB 

% BGCUAT din BGC 

Venituri (mil. lei) 
- 2016 
- 2017 
   % 

 
223.722 
251.820 

112,6

29,5 
29,9 

 
68.315 
74.654 
109,3

9,0 
8,9 

30,5 
29,6 

Cheltuieli (mil. lei) 
- 2016 
- 2017 
   % 

 
242.016 
276.080 

114,1

 
31,9 
32,8 

 
67.794 
75.057 
110,7

 
8,9 
8,9 

 
28,0 
27,2 

 

Tabel nr. 1 – Veniturile și cheltuielile BGC și BGCUAT în anii 2016 și 2017 
Datele sunt preluate de pe site-ul MFP, secțiunea Buget de stat/Informații execuție bugetară 

 
 

   Sinteza veniturilor și cheltuielilor elementelor componente ale Bugetului general centralizat al unităților  
administrativ-teritoriale (BGCUAT) pentru anul 2017, comparativ cu anii 2015-2016, este prezentată în tabelul 
de mai jos:        

                                                                                                                                                     - milioane lei - 
Nr. 
crt. 

Bugete 2015 2016 2017 
%

2017/2015 2017/2016

1. Bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, județelor
- Venituri încasate 61.463 59.518 62.782 102,1 105,5
- Plăți efectuate 59.048 56.285 61.135 103,5 108,6
- Excedent/deficit 2.415 3.233 1.647 -  -

2. Bugetele instituțiilor și activităților publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii
- Venituri încasate 11.461 13.072 16.322 142,4 124,9
- Plăți efectuate 11.330 12.870 16.065 141,8 124,8 
- Excedent/deficit 131 202 257 -  -

3. Bugetele împrumuturilor externe și interne  
- Venituri încasate - - - - - 
- Plăți efectuate 4.750 1.486 1.368 28,8 92,1
- Excedent/deficit - 4.750 -1.486 - 1.368 - -

4. Bugetul fondurilor externe nerambursabile 
- Venituri încasate 73 86 27 37,0 31,4
- Plăți efectuate 49 85 49 100,0 57,6
- Excedent/deficit 24 1 - 22 - - 

5.    Bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale (după operațiunile de ajustare și consolidare)  
- Venituri încasate 71.713 68.315 74.654 104,1 109,3
- Plăți efectuate 72.477 67.794 75.057 103,6 110,7 
- Excedent/deficit -764 521 -403 - -

 

Tabel nr. 2 – Evoluția componentelor Bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale în perioada 2015-2017 
Datele sunt preluate din situațiile financiare consolidate furnizate de MFP și de pe site-ul MFP, secțiunea Execuții bugetare. 

 

 
 

În anul 2017, BGCUAT a înregistrat creșteri atât față de anul 2015, cât și față de anul 2016. Veniturile au crescut 
cu 4,1% față de anul 2015 și cu 9,3% față de anul 2016, în timp ce cheltuielile au crescut cu 3,6%, respectiv cu 
10,7% față de aceleași referințe. Evoluții pozitive în acest sens se remarcă la bugetele locale ale comunelor, orașelor, 
municipiilor, județelor și la bugetele instituțiilor și activităților publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii. 

Cheltuielile din împrumuturi s-au menținut la un nivel asemănător celui din anul 2016, finanțările rambur-
sabile autorizate în  anul 2017 pentru a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru 
realizarea de investiții publice de interes local fiind în valoare de 1.048 milioane lei, în limita plafonului de 1.200 
milioane lei, stabilit prin Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul 
fiscal-bugetar pe anul 2017. De asemenea, în anul 2017 s-a autorizat contractarea a 59 de împrumuturi în 
valoare totală de 337 milioane lei, de la Ministerul Finanțelor Publice, destinate asigurării prefinanțării și/sau 
cofinanțării de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. 

În ceea ce privește bugetul fondurilor externe nerambursabile, indicatorii bugetari reflectă nivelul încasărilor 
și plăților în cadrul unor mecanisme de finanțare de la diverși donatori (Acordul privind spațiul economic euro-
pean, granturile norvegiene, Fondul de solidaritate al UE).  

Comparativ cu anul 2016, când execuția s-a încheiat cu un excedent de 521 milioane lei, în anul 2017,
BGCUAT a înregistrat un deficit de 403 milioane lei, lucru care se datorează, în mare parte, faptului că exce-
dentul bugetelor locale s-a diminuat la jumătate față de anul 2016.
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 Arieratele la nivelul administrației publice locale au crescut cu 10,1 milioane lei, de la 178,2 milioane lei la 
finele anului 2016 la 188,3 milioane lei la finele anului 2017, 98,2% din aceste arierate reprezentând plăți 
restante către furnizori, creditori din operații comerciale cu termene peste 90 de zile (80,4 milioane lei), peste 
120 de zile (59,9 milioane lei) și peste 360 de zile (44,8 milioane lei). 

Evoluția 
sintetică                
a execuției 
veniturilor și 
cheltuielilor 
bugetelor             
locale în                
anul 2017 
 

Informațiile prezentate sub sintagma bugete locale fac referire la bugetul local pe ansamblul județului, res-
pectiv la totalitatea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și la bugetul propriu al județului, 
respectiv ale sectoarelor și al municipiului București, așa cum sunt definite de Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Construcția și execuția bugetară pe anul 2017 este rezultatul implementării actelor normative adoptate atât 
de Parlament, cât și de Guvern, cele mai importante măsuri cu efecte directe asupra bugetelor locale fiind: 

• creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 februarie 2017, la 
1.450 de lei lunar; 

• majorarea cu 20% față de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017 a cuantumului brut al salariilor de bază/
indemnizațiilor, precum și a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de 
salarizare, care fac parte din salariul brut, pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul instituțiilor și 
autorităților publice ale administrației publice locale, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară 
activitatea în aceleași condiții; 

• majorarea cu 50% față de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017 a cuantumului brut al salariilor de bază, 
precum și a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de 
salarizare, care fac parte din salariul brut, pentru personalul din cadrul instituțiilor publice de spectacole sau 
concerte, indiferent de subordonarea acestora, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară 
activitatea în aceleași condiții; 

• finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav, acordate potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral de la bugetul de stat, 
din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile 
administrativ-teritoriale;  

• stabilirea salariilor funcționarilor din cadrul aparatului propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale 
și din serviciile publice din subordinea acestora, prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a 
Consiliului General al Municipiului București, începând cu data de 1 iulie 2017, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.      
Un aspect care se remarcă și în anul 2017, așa cum a fost semnalat și în anii anteriori, este capacitatea încă 

neperformantă a autorităților administrației publice locale de a previziona bugetele locale, elocvent în acest sens 
fiind gradul de realizare a veniturilor și cheltuielilor, a căror evoluție este prezentată în tabelul de mai jos: 

- milioane lei - 
Indicatori bugetari Prevederi inițiale Prevederi definitive Realizări % %

 1 2 3 4=3/1 5=3/2
Venituri 63.233 72.319 62.782 99,4 86,8
Cheltuieli 71.988 81.663 61.135 84,9 74,9
Excedent/deficit - 8.755 - 9.344 1.647 - -

Tabel nr. 3 – Evoluția principalilor indicatori ai bugetelor locale în anul 2017 

 În timp ce veniturile au avut un grad de realizare de 86,8% față de prevederile definitive, ceea ce reprezintă 
cu 9.537 milioane lei mai puțin decât se planificase, cheltuielile s-au executat în proporție de 74,9%, înre-
gistrându-se o nerealizare de 20.528 milioane lei. 

Analizând informațiile cu privire la evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale în anul 2017 se observă 
inconsecvența manifestată pe parcursul anului în a elabora bugete echilibrate, cu surse certe de finanțare, 
ceea ce a determinat și dificultăți în planificarea și execuția cheltuielilor. 

Execuția 
veniturilor 
bugetelor              
locale   
 

Analizând în structură principalele categorii de venituri ale bugetelor locale în funcție de proveniența 
acestora se observă că gradul de nerealizare pe total se datorează în cea mai mare parte unei previzionări 
nerealiste a sumelor care ar trebui recuperate de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și al 
prefinanțărilor pentru proiectele finanțate din fonduri europene, pentru care gradul de realizare se situează la 
49,8% din estimările prognozate.  

De asemenea, anticipările privind sumele primite de la bugetul de stat ca subvenții prin bugetele unor ministere 
au fost nerealiste, gradul de realizare a acestora fiind de 58,3%, așa cum rezultă din tabelul de mai jos: 
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- milioane lei - 
Nr. 
crt. 

Indicatori bugetari 
Prevederi  

inițiale
Prevederi 
definitive

Realizări % % 

  1 2 3 4=3/1 5=3/2
 Total venituri (1+2+3+4+5) 63.233 72.319 62.782 99,3 86,8
1. Venituri din impozite, taxe, contribuții, vărsăminte, alte venituri 11.357 12.428 10.461 92,1 84,2
2. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit  19.611 20.683 20.231 103,2 97,8
 Subtotal venituri proprii (col. 1 + 2) 30.968 33.111 30.692 99,1 92,7

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  21.757 23.975 23.549 108,2 98,2
4. Subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete 8.298 11.173 6.518 78,5 58,3
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 2.210 4.060 2.023 91,5 49,8

Tabel nr. 4 – Structura și evoluția resurselor bugetelor locale în anul 2017 

 În ceea ce privește categoria veniturilor din impozite și taxe locale, adică veniturile pe care le realizează autoritățile 
locale pe plan local, gradul de realizare a acestora se situează la 84,2%, existând rezerve pentru o previzionare mai 
performantă a veniturilor care sunt stabilite, urmărite și încasate prin compartimentele proprii ale primăriilor. 

  
      Grafic nr. 4 – Evoluția gradului de realizare a surselor de venituri ale bugetelor locale în anul 2017 

 
 

Așa cum se poate vedea din graficul de mai sus, categoriile de venituri ale bugetelor locale în anul 2017 au
fost  supraestimate, nivelul realizat al acestora situându-se cu mult atât sub prevederile inițiale cât și sub pre-
vederile definitive. 

O anticipare mai realistă a sumelor o regăsim la cotele defalcate din impozitul pe venit, 97,8%, și la sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 98,2% față de prevederile definitive. 

Acest lucru arată că se menține, ca tendință, o capacitate instituțională deficitară în procesul de elaborare 
și execuție a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale și o dependență semnificativă a bugetelor 
locale de resursele alocate de la bugetul de stat sub forma sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
(37,5% din total venituri) și a subvențiilor primite prin bugetele diverselor ministere (10,4% din total venituri).  

 
      Grafic nr. 5 – Ponderea categoriilor de resurse ale bugetelor locale în total venituri în anul 2017 
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 Destinațiile pentru care s-au alocat sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale
în anul 2017 au fost: 
 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

județelor – 2.904 milioane lei, respectiv pentru: 
• sistemul de protecție a copilului și centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap; 
• drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial 

de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de patru ore; 
• drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și pentru elevii din 

clasele I-IV din învățământul de stat și confesional; 
• cheltuielile privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli; 
• cheltuielile aferente învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională; 
• instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002; 
• plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară; 
• serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene; 
• plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură sala-

rială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asis-
tență educațională. 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul co-
munelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București – 17.122 milioane lei, respectiv pentru: 
• finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute 

la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (cheltuielile de personal, cheltuieli cu pregătirea 
profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, cheltuielile cu bunuri și servicii); 

• plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură
salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 

• drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor 
cu handicap grav; 

• ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social;
• serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, 

orașelor, municipiilor sectoarelor și a Consiliului General al Municipiului București; 
• cheltuielile creșelor. 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri – 426 milioane lei, care s-au repartizat pe unități 
administrativ-teritoriale, de regulă în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor județene și comunale. 
 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale – 2.990 milioane lei, care 

s-au repartizat pe județe, potrivit următoarelor criterii: 
a) capacitatea financiară determinată pe baza impozitului pe venit încasat pe locuitor, în proporție de 70%; 
b) suprafața județului, în proporție de 30%.  

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și confesional 
acreditat – 107 milioane lei. 

Ca urmare a faptului că prin bugetul de stat se stabilesc, în mod detaliat, destinații precise sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, care se alocă pe unități administrativ-teritoriale și instituții publice de interes 
local, rezultă că autonomia locală nu este încă deplină, iar descentralizarea financiară trebuie să fie
subordonată cerințelor impuse de necesitatea stabilității finanțelor publice.  

Potrivit legislației în vigoare, la categoria venituri provenite de la nivel central sunt cuprinse și subvențiile de la 
bugetul de stat, alocate de la nivel central comunităților locale cu un scop foarte bine definit, în anul 2017 fiind 
acordate sume în valoare de 6.518 milioane lei, în cadrul a 32 de categorii de subvenții, dintre care cele mai 
importante sunt cele pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (2.955 milioane lei), finanțarea
investițiilor derulate potrivit Programului Național de Dezvoltare Locală (2.354 milioane lei), susținerea derulării 
proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile implementate la nivelul unităților administrativ-teritoriale (473,7 
milioane lei), finanțarea unor acțiuni și investiții din domeniul sănătății (291,7 milioane lei).    

Referitor la acest sistem de finanțare trebuie subliniat că autoritățile locale nu dețin un control asupra
nivelului acestor sume, fondurile corespunzătoare subvențiilor fiind fie repartizate pe județe de către ministerele 
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responsabile, după aprobarea Legii anuale a bugetului de stat, fie pe baza unor contracte de finanțare încheiate 
de ministere cu unitățile administrativ-teritoriale beneficiare de fonduri. 

Un sistem de acordare a subvențiilor este considerat eficient atunci când sumele sunt previzibile pe o 
perioadă mai mare de timp, astfel încât să permită autorităților locale să realizeze cheltuieli conform unor 
strategii, unor obiective pe termen lung.

Execuția 
cheltuielilor 
bugetelor              
locale    
 

Cheltuielile efectuate din bugetele locale în anul 2017 relevă direcțiile spre care au fost orientate resursele 
financiare pentru acoperirea cerinţelor sociale, culturale, economice, a serviciilor de dezvoltare publică şi a altor 
cerinţe ale locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale. 

Din totalul de 61.135 milioane lei cheltuieli efectuate în anul 2017, ponderea cea mai importantă revine
cheltuielilor de personal (38%), fiind rezultatul măsurilor luate pe parcursul anului de majorare a salariilor unor
categorii de personal și a implementării Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Urmează cheltuielile cu bunuri și servicii, cu o pondere 
de 20%, și transferurile, cu 18%, ambele având o pondere relativ constantă față de anul 2016. În scădere ca
pondere în total cheltuieli față de anul 2016 sunt cheltuielile de capital (15%) și proiectele cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile (2%).    

 

 

Grafic nr. 6 – Ponderea cheltuielilor în structură economică în total cheltuieli 

 Referitor la construcția bugetară se remarcă aceeași impredictibilitate a previzionării cheltuielilor, acestea 
având un grad de realizare de 74,9% față de prevederile definitive. Dacă cheltuielile de personal și subvențiile 
se situează la peste 96% din cheltuielile programate, categoriile cu cel mai mic grad de realizare sunt 
cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (24,8%) și cheltuielile de capital 
(47,1%), așa cum arată și tabelul de mai jos. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că în planificare 
s-a anticipat, în mod nerealist, o accelerare masivă în ceea ce privește derularea proiectelor cu finanțare de la 
UE, dar și a unor proiecte cu finanțare națională. 

                                                                                                                                                     - milioane lei - 
 Categorii de cheltuieli Prevederi inițiale Prevederi definitive Realizări % %

  1 2 3 4=3/1 5=3/2
1. Cheltuieli de personal 22.239 24.181 23.415 105,3 96,8
2. Bunuri și servicii 13.765 15.438 12.060 87,6 78,1
3. Dobânzi 573 550 481 83,9 87,5
4. Subvenții 1.819 2.424 2.341 128,7 96,6
5. Fonduri de rezervă 475 174 - - -
6. Transferuri 11.671 12.302 10.794 92,5 87,7
7. Proiecte cu finanțare din fonduri  

externe nerambursabile 
3.361 5.470 1.355 40,3 24,8 

8. Cheltuieli de capital 16.588 19.550 9.206 55,5 47,1
9. Operațiuni financiare 1.497 1.574 1.483 99,1 94,2
 Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 71.988 81.663 61.135 84,9 74,9

Tabel nr. 5 – Structura și evoluția cheltuielilor bugetelor locale în anul 2017 
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 În ansamblu, procesul de programare bugetară evidențiază anumite dificultăți la nivelul administrației locale. 
Așa se explică faptul că la începutul anului se angajează cheltuieli pe baza unor resurse potențiale și nu certe,
care produc disfuncționalități în angajarea cheltuielilor și în efectuarea plăților din cauza lipsei surselor de 
finanțare, aspecte ilustrate și de graficul evoluției gradului de realizare a cheltuielilor atât față de prevederile
inițiale, cât și față de prevederile definitive.   

 
Grafic nr. 7 – Evoluția gradului de realizare a cheltuielilor bugetelor locale în anul 2017 

 

 Evoluția cheltuielilor pe domenii de activitate relevă, în continuare, aceeași distribuție a fondurilor, în
principal către domeniul învățământ și asistență socială, care împreună reprezintă 44,7% din totalul cheltuielilor,
fiind consecința transferului de competențe în cadrul procesului de descentralizare realizat în decursul timpului.
Astfel, în domeniul învățământului, autoritățile administrației publice au responsabilități, alături de Ministerul 
Educației Naționale, cu privire la învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și învățământul special, iar în 
domeniul asistenței sociale, consiliile locale și județene asigură organizarea serviciilor publice pentru protecția 
copilului aflat în dificultate; protecția persoanelor cu handicap; acordarea de ajutoare sociale persoanelor fără
venituri sau cu venituri mici; acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței persoanelor cu venituri reduse. 

Un alt segment important de alocare a fondurilor este cel al infrastructurii, fiind direcționate fonduri im-
portante către transporturi (13,2%) și servicii publice (7,7%). O altă direcție spre care au fost orientate fondurile 
o reprezintă asigurarea serviciilor suport ale aparatului administrativ al primăriilor (11,7%). 

 

În graficele de mai jos sunt prezentate valoarea și ponderea cheltuielilor bugetelor locale pe domenii de 
activitate. 

 
Grafic nr. 8 – Cheltuielile bugetelor locale pe domenii Grafic nr. 9 – Ponderea cheltuielilor bugetelor locale pe domenii
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4. Prezentarea rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate  
la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

 

Aspecte 
rezultate               
în urma             
misiunilor             
de audit 
 

O primă concluzie generală, care se desprinde din misiunile de audit public extern și din acțiunile de control 
desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale este aceea că entitățile publice manifestă o insuficientă 
preocupare pentru asigurarea acurateței datelor prezentate în situațiile financiare și în majoritatea cazurilor, 
managementul financiar nu este guvernat de buna gestiune economico-financiară. 

Bugetele locale întocmite în anul 2017, ca prim element al asigurării unei administrări eficiente, economice 
și eficace a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, nu au fost proiectate și elaborate 
prin analize temeinice, bazate pe date certe, atât din punct de vedere al resurselor financiare locale, cât și din 
punct de vedere al necesităților reale ale colectivității locale, afirmația fiind susținută de modificările frecvente 
ale prevederilor inițiale semnalate la toate entitățile auditate. 

Auditorii publici externi au prezentat conducerilor entităților auditate importanța acestei etape a procesului 
bugetar în buna practică a administrării eficiente a fondurilor publice, recomandându-le acestora implementarea 
unor proceduri operaționale, prin care să se stabilească metodologia de fundamentare a veniturilor și a cheltuielilor 
bugetare, conform cu prevederile legale în materie, implicit realizarea inventarierii materiei impozabile în vederea 
fundamentării bugetului, astfel încât să se facă o evaluare corectă a tuturor veniturilor potențiale de realizat. 

În majoritatea cazurilor, entitățile verificate nu au organizat/implementat un sistem de control intern cores-
punzător, astfel încât aceste activități nu și-au atins scopul pentru care au fost instituite, respectiv evaluarea 
și îmbunătățirea eficienței și eficacității sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a 
proceselor de administrare și nu a fost în măsură să ofere asigurări și consiliere conducerii pentru o mai bună 
administrare a veniturilor, a cheltuielilor publice și administrării patrimoniului. 

De asemenea, entitățile sunt deficitare în modul de organizare și implementare a controlului financiar 
preventiv propriu și auditului intern, rolul acestora fiind apreciat, în cele mai multe cazuri, ca formal, fără 
existența unor proceduri de aplicare scrise, în lipsa unui circuit al documentelor adaptat cerințelor entității.  

Una dintre problemele de actualitate constatate la majoritatea entităților verificate este ineficiența utilizării 
fondurilor publice prin externalizarea serviciilor de elaborare a controlului intern/managerial, în special a celui de 
elaborare a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale. Astfel, procedurile elaborate de către furnizorii 
de servicii sunt foarte complexe, nu sunt adaptate la activitățile și structurile organizatorice ale entității, la fluxul 
informațiilor și circuitul documentelor din entitate, nefiind un instrument de lucru util, ceea ce conduce, în final, la 
imposibilitatea implementării acestora și, implicit, la cheltuirea fondurilor publice în mod neeconomic și ineficient.

Constatările privind încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea și gestionarea patrimoniului 
public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, cu referire la cazurile în care în anumite instituții 
publice verificate nu există o evidență clară a bunurilor aparținând domeniului public și privat, a contractelor 
care afectează administrarea și gestionarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-
teritoriale, denotă din partea conducerii entităților verificate o lipsă de preocupare în ceea ce privește 
evidențierea și urmărirea contractelor de concesionare sau de închiriere a bunurilor din patrimoniul public și 
privat, de urmărire și încasare a veniturilor din concesiuni și închirieri. 

Misiunile de audit au evidențiat abateri și nereguli în activitatea financiară și fiscală a entităților verificate, 
care au cauzat unităților administrativ-teritoriale nerealizarea unor venituri proprii semnificative. Gradul de 
acoperire a cheltuielilor din venituri proprii (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) este destul de scăzut, 
cu toate acestea autoritățile administrației publice locale nu folosesc toate pârghiile puse la dispoziție de lege 
pentru colectarea veniturilor de la contribuabili persoane fizice și juridice, consecința directă fiind neasigurarea 
resurselor de finanțare a acțiunilor prevăzute prin buget și chiar prejudicierea bugetului prin prescrierea 
dreptului de a acționa pentru recuperarea acestora.  

 Prejudiciile produse prin plățile nelegale efectuate pentru lucrări de investiții și reparații curente sunt cauzate 
de superficialitatea în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, de activitatea deficitară a persoanelor 
angajate să asigure activitatea de dirigenție de șantier, angajate de către ordonatorii de credite pentru avizarea 
realității executării lucrărilor conform proiectelor, dar și de lipsa de control din partea autorităților contractante 
asupra activității acestora. Ordonatorii de credite nu s-au îndreptat împotriva acestor specialiști în cazul con-
firmării unor situații de lucrări nereale. De asemenea, entitățile verificate acceptă cu ușurință efectuarea unor 
lucrări suplimentare, fără o documentare prealabilă și fără atragerea răspunderii proiectantului.  

 Elaborarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale cuprinzând creșteri ale cheltuielilor de funcționare în 
detrimentul cheltuielilor de dezvoltare, diminuarea obiectivelor de investiții realizate din fonduri nerambursabile, 



331 

finalizarea execuțiilor bugetare cu deficit și acoperirea acestuia din excedentele înregistrate în anii anteriori, sunt 
numai câteva dintre provocările la care unitățile administrativ-teritoriale vor trebui să găsească soluții pentru a 
asigura atât o dezvoltare durabilă, cât și îmbunătățirea condițiilor de viață ale membrilor comunităților locale.  

 Cu privire la îmbunătățirea managementului pentru realizarea obiectivelor entității se observă că multe dintre 
abateri au caracter de repetabilitate, constatându-se o intervenție scăzută sau, uneori, chiar o lipsă de intervenție 
a autorităților sesizate, în special a autorităților deliberative, deși deciziile emise de către structurile Curții de 
Conturi, precum și rapoartele de follow-up sunt comunicate și către acestea, pentru ca prin atribuțiile și 
competențele conferite de lege să asigure ducerea la îndeplinire a măsurilor cuprinse în dispozitivul acestora.

Frecvența 
constatărilor 

Cu ocazia auditurilor desfășurate a fost identificat un număr de 14.932 de cazuri de abateri, nereguli și/sau 
erori, care, structurate pe obiectivele de audit urmărite, se prezintă astfel: 

 
Obiectivele de audit 

Număr  
cazuri 

% 
Valoarea abaterilor care au generat:

Venituri Prejudicii Nereguli
- milioane lei -

 Total 14.932 100,0 134,3 188,2 6.975,9
1. Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget, modificarea  

bugetelor inițiale pe parcursul execuției bugetare  
459 3,0 0 0 49,7 

2. Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 3.681 24,7 5,0 0,8 6.225,4
3. Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de control 

intern/managerial 
1.197 8,0 0 0 0,2 

4. Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare 3.151 21,1 98,1 6,8 51,9
5. Calitatea gestiunii economico-financiare 5.477 36,7 29,8 153,6 635,2
6. Achiziții publice 941 6,3 1,2 26,8 13,5
7. Constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind  

protecția mediului, îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă
26 0,2 0,2 0,2 0 

Tabel nr. 6 – Frecvența și cuantumul abaterilor structurate pe obiective 

 
Abaterile de la legalitate și regularitate consemnate 

în actele de audit încheiate în anul 2018 au înregistrat, 
comparativ cu anul precedent, o scădere sub aspect 
numeric, respectiv cu 13,5%. 

Această evoluție poate fi explicată, într-o mare mă-
sură, prin faptul că, deși constatările consemnate în 
actele de control/audit încheiate scot în evidență abateri 
cu un anumit grad de repetabilitate de la an la an, se 
poate sesiza, ca o consecință a acțiunilor de control/ 
audit derulate în anii precedenți, o anumită tendință de 
disciplinare a entităților controlate/auditate cu privire la 
gestionarea resurselor bugetare, precum și a patrimo-
niului public și privat al unităților administrativ-teritoriale.  

 

 Grafic nr. 10 – Frecvența abaterilor constatate în anii 2017 și 2018

 
În ceea ce privește impactul valoric al abaterilor 

generatoare de venituri suplimentare sau cauzatoare de 
prejudicii, în anul 2018, valoarea acestora a scăzut cu 
48,7% la venituri și cu 56,3% la prejudicii.  

Acest lucru este consecința faptului că, la nivelul en-
tităților verificate, conducerea și personalul manifestă 
receptivitate atât pentru clarificarea cauzelor care au 
generat abaterile de la legalitate și regularitate consem-
nate în rapoartele de audit/control, cât și pentru stabi-
lirea măsurilor de  înlăturare a consecințelor și de pre-
venire a apariției acestora în viitor – fie în timpul misiunii 
de audit, fie, ulterior, prin implementarea măsurilor dis-
puse prin decizie. 

 

 Grafic nr. 11 – Impactul financiar al abaterilor constatate în anii 2017 și 2018
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Abateri de la 
legalitate și 
regularitate 
 

Opiniile exprimate în urma acțiunilor de audit au fost determinate de efectul abaterilor de la legalitate și
regularitate constatate, în cele ce urmează fiind prezentate cele mai frecvente abateri reținute, structurate pe 
obiectivele auditului: 

Elaborarea și 
fundamentarea               
proiectului de                        
buget pe anul                         
2017 

Abaterile identificate s-au datorat nerespectării normelor legale privind elaborarea și funda-
mentarea proiectelor bugetelor locale, neaplicării corespunzătoare a principiilor și regulilor bu-
getare în elaborarea proiectelor de buget, neasigurării transparenței informațiilor de interes public, 
precum și neimplicării personalului de specialitate în elaborarea și prezentarea spre aprobare a 
situațiilor financiare autorităților deliberative. 

 
 
 

Cele mai frecvente abateri 
• fundamentarea nerealistă a proiectelor de buget ca urmare a neinventarierii și evaluării incorecte 

a materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se stabilesc impozitele și taxele 
cuvenite bugetelor locale; 

• supradimensionarea veniturilor bugetare fără să se aibă în vedere posibilitățile reale de 
realizare, precum și fundamentarea nerealistă a cheltuielilor; 

• neincluderea distinct în buget a creditelor destinate stingerii plăților restante la finele anului 
anterior celui pentru care s-a întocmit bugetul; 

• introducerea în programul de investiții publice a unor obiective pentru care nu s-au asigurat 
sursele de finanțare și care nu au la bază documentațiile tehnico-economice, respectiv notele 
de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor;

• neefectuarea modificărilor și reevaluărilor asupra prevederilor inițiale ale veniturilor bugetare pe 
parcursul execuției bugetare cu ocazia rectificărilor bugetare, deși execuția nu era în concor-
danță cu planificarea veniturilor; 

• nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligația ordonatorului de credite de a prezenta,
spre analiză și aprobare, autorităților deliberative execuția bugetelor de venituri și cheltuieli. 

 

Exactitatea și                     
realitatea datelor              
reflectate în                        
situațiile                            
financiare 

În cadrul acestui obiectiv au fost identificate abateri cu privire la neorganizarea și neconducerea con-
tabilității potrivit dispozițiilor legale, ceea ce a determinat ca la unele unități administrativ-teritoriale,
situațiile financiare să nu ofere o imagine fidelă a poziției și performanței financiare a entităților în 
cauză. Cauzele principale ale acestor abateri sunt necunoașterea reglementărilor legale în do-
meniul financiar-contabil, interpretarea eronată a prevederilor legale, precum și insuficienta pre-
gătire profesională a personalului din compartimentele financiar-contabile, depășit de cerințele or-
ganizării contabilității în partidă dublă, în special la primăriile comunale. 

 
 
 
 
 

Cele mai frecvente abateri 
• înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor elemente patrimoniale sau neînregistrarea 

unor active fixe în evidența contabilă; 

• neefectuarea, cu ocazia inventarierii, a evaluării mijloacelor fixe la valoarea justă și netrecerea la 
categoria materialelor de natura obiectelor de inventar a mijloacelor fixe complet amortizate și cu 
valoare mai mică decât valoarea minimă stabilită prin hotărâre de guvern pentru mijloace fixe; 

• necalcularea și neînregistrarea sau calcularea eronată în evidența contabilă a amortizării 
activelor fixe; 

• neîntocmirea documentelor primare pentru justificarea consumului de carburanți; 

• neevidențierea/evidențierea eronată în contabilitate a provizioanelor pentru plata drepturilor 
salariale câștigate de personalul didactic în baza hotărârilor judecătorești; 

• nerespectarea principiului contabilității pe bază de angajamente la înregistrarea unor obligații 
către terți sau a unor venituri; 

• raportarea eronată în contul de execuție a elementelor componente ale datoriei publice locale;

• înregistrarea și plata unor cheltuieli cu nerespectarea clasificației bugetare sau înregistrarea 
eronată pe cheltuieli a unor active corporale și active circulante de natura obiectelor de inventar. 

 

459 de cazuri 

3.681 de cazuri 
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Organizarea, 
implementarea și 
menținerea sistemelor de 
control intern/managerial  

În urma evaluării sistemelor de control și audit intern și a probelor de audit obținute, în marea 
majoritate a instituțiilor auditate s-a concluzionat că sistemele de control și audit intern nu funcțio-
nează în mod corespunzător și, drept urmare, riscurile de control au fost evaluate ca fiind medii 
sau ridicate. 

 
 
 
 
  
 
 

Cele mai frecvente abateri 
• neelaborarea de proceduri scrise pentru toate activitățile desfășurate de entitate, neimplemen-

tarea sau nediseminarea acestora personalului implicat, neactualizarea procedurilor în funcție 
de modificările intervenite în legislație și în structura personalului; 

• neidentificarea riscurilor asociate activităților desfășurate de unele entități, neîntocmirea/neac-
tualizarea Registrului riscurilor în funcție de modificările intervenite în structura organizatorică a 
entității sau de modificările legislative; 

• neactualizarea sau neurmărirea realizării Programului de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial; 

• neidentificarea nevoilor de pregătire și perfecționare profesională a personalului, care ar fi trebuit 
concretizate în Programul de pregătire profesională; 

• neefectuarea autoevaluării anuale asupra modului de implementare a standardelor de control 
intern/managerial pe fiecare compartiment și neîntocmirea de către ordonatorul de credite a 
Raportului anual asupra sistemului de control intern/managerial; 

• exercitarea controlului financiar preventiv în mod formal, fiind acordate vize pe proiecte de 
operațiuni care nu respectă cerințele de legalitate, realitate și regularitate;  

• acordarea vizei de control financiar preventiv propriu de către persoane ce au și atribuții privind 
aprobarea plății, fapt ce conduce la nerespectarea principiului separării atribuțiilor.  

 

Modul de stabilire, 
evidențiere și urmărire            
a încasării veniturilor 
bugetare în cuantumul            
și la termenele stabilite           
de lege 

Abaterile reținute și consemnate cu privire la stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea 
veniturilor bugetelor locale relevă faptul că managementul în acest domeniu nu este încă suficient 
de performant, nivelul veniturilor proprii încasate nu exprimă potențialul real al unităților admi-
nistrativ-teritoriale și că există deficiențe în activitatea de administrare și de executare silită a 
creanțelor fiscale de către compartimentele de specialitate ale primăriilor. 

 
 
 
 
 
 

Cele mai frecvente abateri 
• nestabilirea, neevidențierea în contabilitate și neurmărirea încasării impozitului pe clădiri datorat 

de unele persoane juridice, având în vedere valoarea imobilelor stabilită în baza unui raport de 
evaluare sau a impozitului pe clădirile finalizate, pentru care autorizația de construire a expirat;

• neregularizarea, în unele cazuri, a taxei pentru eliberarea autorizației de construire la data 
expirării acestora sau la finalizarea lucrărilor de construcții;  

• stabilirea și încasarea într-un cuantum mai mic decât cel legal datorat a impozitului pe teren, fie 
ca urmare a încadrării eronate a terenului supus impozitării pe zone și categorii de folosință, fie 
ca urmare a neaplicării prevederilor din Codul fiscal; 

• nestabilirea/neevidențierea/neîncasarea taxei asupra mijloacelor de transport deținute în pro-
prietate de persoanele fizice/juridice, în condițiile în care respectivele persoane au înmatriculat 
mijloacele de transport; 

• nerespectarea prevederilor legale privind operațiunile de concesionare și/sau de închiriere de 
bunuri proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, precum și neurmărirea 
respectării clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată, necalcularea penalităților de 
întârziere pentru neachitarea ori achitarea cu întârziere a redevenței/chiriei datorate de conce-
sionari/chiriași; 

• neurmărirea modului de respectare a clauzelor cuprinse în unele contracte de asociere în par-
ticipațiune, nestabilirea și neurmărirea încasării majorărilor de întârziere pentru neplata la 
termen a unor creanțe născute din aceste contracte; 

• nevirarea la bugetul local a garanțiilor de bună execuție și a garanțiilor de participare la licitație 
nerestituite deponenților, pentru care s-a prescris dreptul creditorilor de a solicita restituirea, sau 
a unor impozite și taxe locale la care s-au înregistrat suprasolviri și pentru care s-a prescris 
dreptul contribuabililor de a solicita restituirea;

1.197 de cazuri 

3.151 de cazuri 
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• nestabilirea și neîncasarea taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației pentru 
desfășurarea activității de alimentație publică; 

• neînregistrarea în evidența contabilă a creanțelor de natura amenzilor contravenționale și
neurmărirea încasării acestora; 

• neluarea măsurilor de încasare a veniturilor bugetare prin aplicarea tuturor formelor de exe-
cutare silită. 

 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

Asigurarea integrității patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, utilizarea 
fondurilor publice potrivit scopului, obiectivelor și atribuțiilor acestor entități, cu respectarea 
principiilor legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității, sunt principalele obiective 
urmărite în cadrul acțiunilor de audit, având, totodată, cel mai semnificativ impact asupra 
utilizatorilor de informații financiar-bugetare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cele mai frecvente abateri 
 Nerespectarea prevederilor legale cu privire la gestionarea patrimoniului public și privat al 

unităților administrativ-teritoriale: 

• neinventarierea tuturor elementele patrimoniale, omisiunile referindu-se în special la imobili-
zările corporale în curs de execuție, bunurile date în concesiune/închiriere/administrare, con-
turile de disponibilități, creanțe și datorii, precum și la alte elemente fără substanță materială;

• neefectuarea reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor la ter-
menele reglementate prin lege, respectiv la un interval de trei ani. 

 Nerespectarea prevederilor legale cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata chel-
tuielilor, precum și utilizarea nelegală a fondurilor alocate de la bugetul de stat: 

• continuarea practicii de acordare fără bază legală a unor venituri de natură salarială perso-
nalului primăriilor și persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică; 

• efectuarea de plăți pentru servicii neprestate; 

• depășirea normativelor de cheltuieli stabilite pentru autoritățile administrației publice locale 
(autoturisme, consumul de carburanți, servicii de telefonie mobilă, deplasări, cazare); 

• efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative, care să ateste exactitatea și 
realitatea sumelor datorate; 

• efectuarea de cheltuieli pentru servicii publice pe baza unor tarife neaprobate și neavizate 
conform reglementărilor legale; 

• efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile 
entității. 

 Vânzarea și/sau scoaterea din funcțiune a activelor corporale, concesionarea sau închirierea de 
bunuri proprietate publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale, concesionarea 
de servicii cu caracter public și asocierile în participațiune:  

• stabilirea eronată a redevenței datorate de concesionari bugetului local; 

• atribuirea folosinței cu titlu gratuit asupra unor imobile, către terțe persoane care nu se înca-
drează în categoria celor care pot beneficia, conform dispozițiilor legale, de această facilitate;

• neurmărirea respectării clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată și necal-
cularea de penalități de întârziere pentru neachitarea ori achitarea cu întârziere a redeven-
ței/chiriei datorate de concesionari/chiriași.

 

Achiziții                                
publice 

La acest obiectiv s-au constatat frecvente cazuri de nerespectare a prevederilor legale privind 
achizițiile publice de servicii și lucrări de investiții, cu consecințe negative pe linia asigurării efi-
cienței, economicității și eficacității achizițiilor efectuate de unitățile administrativ-teritoriale.

 
 
 
 
 

Cele mai frecvente abateri 
• nerespectarea regulilor de estimare a valorii achizițiilor; 

• alegerea incorectă a procedurii de achiziție, fără respectarea pragurilor valorice prevăzute de 
lege; 

• neconstituirea garanției de bună execuție în cuantumul legal/neînregistrarea în contabilitate; 

5.477 de cazuri 
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• nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la cantitatea și calitatea bunurilor livrate/lucră-
rilor executate/serviciilor prestate; 

• efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate; 

• plata unor cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat; 

• efectuarea de plăți din credite bugetare aprobate cu altă destinație; 

• nejustificarea, până la finele anului, a avansurilor acordate furnizorilor; 

• realizarea obiectivelor de investiții fără obținerea autorizărilor prevăzute de lege; 

• angajarea de cheltuieli prin încheierea de contracte de achiziție fără existența surselor de 
finanțare. 

 

Constituirea, utilizarea         
și gestionarea resurselor 
financiare privind    
protecția mediului, 
îmbunătățirea calității 
condițiilor de viață și            
de muncă 

Ca o concluzie generală rezultată din verificarea acestui obiectiv se constată că majoritatea 
unităților administrativ-teritoriale se limitează la respectarea acelor prevederi legale, pentru care 
sunt prevăzute sancțiuni, nu acordă importanța cuvenită protecției mediului și îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și viață ale cetățenilor, nu elaborează strategii și programe privind protecția 
mediului, structura organizatorică a acestora necuprinzând structuri cu atribuții în domeniul 
protecției mediului, nu au angajat personal de specialitate, iar în fișele de post ale angajaților nu 
sunt prevăzute atribuții în ceea ce privește mediul (gestionarea deșeurilor, raportări etc.).

 
 
 

Cele mai frecvente abateri 
• necalcularea/calcularea eronată, neînregistrarea în evidența contabilă, nedeclararea și neplata 

contribuției datorate de unitățile administrativ-teritoriale la Fondul pentru mediu ca urmare a 
neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 25% în anul 2017 a cantităților de deșeuri 
eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate în anul curent față de anul 
precedent; 

• nerespectarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor. 
 

 
 

 
 

5. Opinii de audit 
 

Tipuri                    
de opinii               
de audit    
exprimate 
 

Curtea de Conturi certifică, conform prevederilor legii, acuratețea și veridicitatea datelor din situațiile finan-
ciare auditate. În acest scop, în urma examinării conturilor, auditorii publici externi emit o opinie cu privire la 
măsura în care situațiile financiare auditate nu conțin denaturări semnificative ca urmare a unor abateri sau 
erori și sunt întocmite de către entități în conformitate cu cadrul de raportare aplicabil în România. 

În urma auditării conturilor de execuție ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale pe anul 2017 au fost 
exprimate 1.238 de opinii, dintre care: 

• 950 de opinii contrare, ca urmare a faptului că: 
- denaturările sunt atât de semnificative și de generalizate, încât situațiile financiare, în ansamblul lor, nu 

sunt corecte, inducându-i în eroare pe utilizatorii acestora; 
- situațiile financiare auditate nu au fost întocmite din toate punctele de vedere semnificative în conformitate 

cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România, neprezentând o imagine reală și fidelă a poziției 
financiare, a performanței sau a modificării poziției financiare a entității; 

- modul de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și 
execuția bugetelor de venituri și cheltuieli nu sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute 
în actele normative prin care au fost înființate entitățile ori nu respectă principiile legalității și regularității; 

- sistemele de supraveghere și control sunt parțial eficace în asigurarea legalității și regularității plăților 
evidențiate în conturile de execuție bugetară; 

- valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate și regularitate, care au influență asupra situațiilor 
financiare, se situează peste pragul de semnificație. 

• 262 de opinii cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, cazuri în care: 
- situațiile financiare, cu excepția aspectelor evidențiate în paragrafe, nu conțin denaturări semnificative și 

prezintă o imagine reală și fidelă a poziției financiare, a performanței sau a modificării poziției financiare a entității;

941 de cazuri 

26 de cazuri 
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- modul de administrare a patrimoniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și execuția 
bugetului respectă principiile legalității și regularității, iar valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate 
și regularitate constatate se situează sub pragul de semnificație. 

• 23 de opinii nemodificate, context în care au fost emise și certificate de conformitate; 
• 2 opinii cu rezerve, cu paragraf de limitare a sferei auditului; 
• 1 caz de imposibilitate a exprimării unei opinii. 
 

 
Grafic nr. 12 – Tipuri de opinii pe categorii de entități 

 
 

6. Măsuri dispuse și recomandări formulate de structurile Curții de Conturi 
 
Măsuri                
dispuse  
 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice 

Curții de Conturi, în urma valorificării constatărilor din actele de control au fost emise 1.093 de decizii, prin care 
au fost dispuse 9.342 de măsuri, pe care entitățile auditate trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea: 
 înlăturării neregulilor în activitatea financiar-contabilă și/sau fiscală controlată; 
 stabilirii întinderii prejudiciului și dispunerii măsurilor pentru recuperarea acestuia; 
 creșterii economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice ori în administrarea patrimo-

niului public și privat al unităților administrativ-teritoriale. 
 

 
7. Concluzii 

 
O primă concluzie cu impact pozitiv, este aceea că, în cazul unor unități administrativ-teritoriale și operatori economici 

aparținând administrației publice locale, situațiile financiare au înregistrat, în mod progresiv, o acuratețe îmbunătățită ca urmare 
a măsurilor dispuse de către camerele de conturi și a recomandărilor formulate, disponibilitatea acestor entități de a le pune în 
aplicare fiind esențială pentru îmbunătățirea activității. 

 Pe de altă parte, abaterile de la legalitate și regularitate constatate cu ocazia acțiunilor de audit scot în evidență faptul că în 
cazul unor entități, deși managementul a înlăturat punctual unele dintre deficiențele constatate cu ocazia misiunilor efectuate 
pentru perioadele anterioare, în urma acțiunilor curente s-a constatat continuarea unor practici de cheltuire a resurselor publice 
și de administrare a patrimoniului cu nerespectarea principiilor bunei gestiuni financiare sau nedezvoltarea unor pârghii care să 
contribuie la identificarea și colectarea impozitelor și taxelor la termenele legale/în cuantumul legal.    

De asemenea, este de remarcat atitudinea constructivă a unor ordonatori de credite care au înțeles necesitatea remedierii 
deficiențelor constatate, fiind luate în acest sens măsuri încă din timpul misiunii de audit financiar. 
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În acest context, entitățile publice locale trebuie să aibă permanent în vedere importanța consolidării managementului financiar 
în cadrul unităților administrativ-teritoriale, un management orientat spre rezultate și performanță, sarcină ce revine atât mana-
gerilor, cât și personalului din entitățile publice, adică celor care gestionează fondurile publice și care administrează patrimoniul 
public. 

În același timp, Curtea de Conturi recomandă autorităților administrației publice locale ca, în urma analizei rapoartelor de audit 
și a proceselor-verbale de constatare, să identifice cauzele care au condus la abaterile/erorile de la legalitate și regularitate 
constatate, la crearea prejudiciilor sau la ineficiența alocării unor fonduri, să adopte hotărâri care să înlăture posibilitatea 
producerii de pagube și să asigure utilizarea resurselor locale în condiții de maximă economicitate, eficiență și eficacitate. 

Pornind de la cele expuse, precum și de la rolul instituției supreme de audit de a contribui la buna gestiune financiară a 
fondurilor publice și a patrimoniului public, de a furniza Parlamentului, Guvernului, respectiv autorităților publice auditate rapoarte 
care conțin informații privind utilizarea și administrarea banilor publici în conformitate cu principiile legalității, regularității, econo-
micității, eficienței și eficacității, Curtea de Conturi își va concentra atenția asupra celor mai frecvente și semnificative 
probleme și disfuncționalități identificate în procesul de audit, astfel încât în parteneriat cu entitățile publice auditate să 
contribuie la consolidarea managementului finanțelor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale. 

 

 
 
 
* 

*         * 
 

Pentru acțiunile desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Curtea de Conturi va publica pe pagina oficială Rapoartele 
privind finanțele publice locale pe anul 2017, întocmite la nivelul fiecărui județ și la cel al municipiului București, cu prezentarea 
principalelor constatări și concluzii rezultate din verificarea conturilor de execuție bugetară pe anul 2017 la nivelul unităților adminis-
trativ-teritoriale verificate în anul 2018. Informații privind publicarea acestor rapoarte și modalitatea de accesare a acestora vor fi 
transmise tuturor autorităților publice deliberative ale unităților administrativ-teritoriale prin intermediul camerelor de conturi. 
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Introducere În România, Autoritatea de Audit a fost înființată în baza regulamentelor europene care stabilesc cadrul 
general de gestionare și control al fondurilor europene. Autoritatea de Audit este organizată și funcționează în 
cadrul Curții de Conturi a României conform Legii nr. 200/2005 privind aprobarea OUG nr. 22/2005 pentru 
completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi și este singura autoritate 
națională competentă să efectueze audit public extern în conformitate cu legislația europeană și națională 
asupra fondurilor nerambursabile puse la dispoziția României de către Uniunea Europeană.  

Ulterior aderării la Uniunea Europeană, România a avut acces la fonduri europene nerambursabile care au 
fost destinate în principal implementării la nivel național a țintelor Uniunii Europene stabilite prin obiectivele 
Strategiei Lisabona revizuite, Politicii Agricole Comune şi obiectivelor cuprinse în cadrul Politicii de Coeziune.

Fondurile europene nerambursabile alocate statelor membre urmăresc în principal: 
 reducerea diferențelor economice, sociale și teritoriale dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni; 
 consolidarea creșterii, concurenței și ocupării forței de muncă; 
 creșterea productivității agricole pentru a garanta siguranța aprovizionării cu hrană la prețuri rezonabile 

pentru consumatori și stabilizarea piețelor, precum și asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricul-
torii UE. 
În perioada de programare 2014-2020, România are la dispoziție fonduri europene nerambursabile de 43,42 

miliarde de euro, destinate dezvoltării economice, creării de locuri de muncă și de condiții de viață mai bună, în
conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și obiectivelor specifice ale politicilor derulate la nivelul UE. 

Arhitectura 
sistemului de 
implementare    
a fondurilor 
europene 
nerambursabile 
în România 

Fondurile nerambursabile pe care bugetul Uniunii Europene le pune la dispoziția statelor membre sunt 
gestionate în cea mai mare parte în regim partajat de către administrațiile naționale ale statelor membre și 
serviciile Comisiei Europene (CE). Gestiunea partajată se derulează în conformitate cu cerințele cuprinse în 
cadrul regulamentelor europene și al altor norme specifice emise la nivel european sau național.  

O cerință esențială pentru asigurarea unei gestiuni partajate viabile o reprezintă instituirea și funcționarea 
la nivelul statelor membre a unor sisteme de management și control, care să respecte un set strict de reguli 
specifice pentru gestionarea și controlul fondurilor alocate. 

La rândul ei, Comisia Europeană se asigură că sistemele de gestiune și control instituite la nivelul statelor 
membre respectă reglementările aplicabile și funcționează în mod eficace pe durata utilizării fondurilor.  

O responsabilitate importantă în cadrul sistemelor de management și control naționale revine Autorității de 
Audit, care trebuie să efectueze auditul public extern al fondurilor în conformitate cu standardele internaționale 
de audit și să transmită, anual, Comisiei Europene o opinie de audit asupra modului de gestionare a asistenței 
financiare nerambursabile, primită de România din partea Uniunii Europene. 

La nivelul României, Autoritatea de Audit a fost poziționată în cadrul Curții de Conturi a României – Instituția 
Supremă de Audit, asigurându-se astfel o independență instituțională deplină în raport cu autoritățile naționale 
implicate în managementul asistenței financiare nerambursabile alocate României, aflate în subordinea 
Guvernului. Independența deplină a Curții de Conturi a României este statuată și garantată de art. 140 din 
Constituția României, iar poziționarea Autorității de Audit în cadrul Curții de Conturi a României a fost considerată 
de Comisia Europeană ca fiind o decizie menită să garanteze încrederea în independența muncii de audit. 

Rolul             
Autorității             
de Audit                
în cadrul  
sistemului de 
management 
și control al 
fondurilor 
nerambursabile 
primite de la 
Uniunea 
Europeană 

Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigură pe plan național cadrul de 
reglementare necesar îndeplinirii rolului de auditor extern al fondurilor europene nerambursabile alocate 
României, rol ce revine Autorității de Audit în baza regulamentelor europene.  

Astfel, anual, conform cerințelor stabilite în regulamentele UE, obligațiile Autorității de Audit vizează, în 
principal: 
1. evaluarea funcționării eficace a sistemelor de management și control instituite la nivel național pentru 

gestionarea asistenței nerambursabile (auditul sistemului);  
2. legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate Comisiei Europene (auditul operațiunilor); 
3. acuratețea informațiilor prezentate în conturi (auditul conturilor).  

Concluziile verificărilor efectuate sunt reflectate în conținutul opiniei de audit, emisă anual în baza rezultatelor 
tuturor activităților de audit și a evaluării caracterului generalizat al erorii prin compararea acestuia cu pragul de 
semnificație stabilit în planificarea auditului și al cărui nivel acceptat de către Comisia Europeană este de 2% din 
valoarea cheltuielilor declarate. Dincolo de acest prag, rata de eroare este considerată semnificativă.  

Opinia de audit emisă anual de Autoritatea de Audit reprezintă o asigurare rezonabilă comunicată Comisiei 
Europene cu privire la funcționarea sistemelor de management și control, legalitatea și regularitatea ope-
rațiunilor, precum și cu privire la integralitatea, acuratețea și veridicitatea informațiilor prezentate în conturi. 
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Pentru fondurile destinate agriculturii, Autoritatea de Audit are rol de organism de certificare și emite anual 
un certificat privind integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor agențiilor de plăți (audit de certificare).

Constatările Autorității de Audit nu reprezintă doar un mijloc prin care sunt prezentate deficiențele rezultate 
în urma verificărilor de audit, deficiențe care impun măsuri de remediere punctuale, ci și un instrument de 
învățare și prevenție cuprinzător, obiectiv și necesar entităților auditate de a lua măsurile adecvate pentru 
a evita în viitor recurența unor deficiențe de natura celor menționate în conținutul rapoartelor de audit, pentru 
creșterea rigorii sistemelor de control intern ale entităților auditate, îmbunătățirea cadrului procedural și întă-
rirea disciplinei financiare la nivelul entității.  

Respectarea termenelor de implementare stabilite pentru recomandările formulate contribuie la dezideratul 
diminuării pe termen lung a erorilor ce pot apărea în utilizarea fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană 
și, în egală măsură, la îmbunătățirea performanței generale a sistemului național de management și control al 
fondurilor europene nerambursabile alocate României și la creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile publice.

 

* 
*             * 

Prezentare Perioada de raportare a prezentului raport a fost marcată de importanța procesului de desemnare a 
autorităților naționale responsabile cu gestionarea asistenței financiare nerambursabile pentru Fondurile 
Europene Structurale și de Investiții (FESI). Conform Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, aplicabil FESI, 
Comisia Europeană rambursează cheltuieli efectuate de statul membru doar după desemnarea autorităților 
naționale responsabile cu gestionarea programului finanțat din FESI. Orice întârziere în desemnarea 
autorităților responsabile pune Comisia Europeană în imposibilitatea de a rambursa sumele utilizate la nivelul 
statului membru. Conform Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, desemnarea autorităților trebuie să aibă la 
bază o opinie de audit fără rezerve emisă de către un organism de audit independent. 

În vederea desemnării autorităților, Autoritatea de Audit a derulat 12 acțiuni de audit la nivelul programelor 
FESI. Auditul a evaluat dacă sistemele de management și control configurate pentru gestionarea fondurilor 
răspund integral cerințelor stabilite prin regulamentele europene și dacă sunt pregătite din punct de vedere 
formal să gestioneze asistența financiară alocată prin programul operațional.  

În urma muncii de audit desfășurate în conformitate cu standardele internaționale de audit, Autoritatea 
de Audit a emis pentru toate programele FESI o opinie fără rezerve, conform căreia autoritățile de mana-
gement și autoritatea de certificare desemnate pentru fiecare program în parte satisfac criteriile de 
desemnare referitoare la mediul de control intern, la gestionarea riscurilor, la activitățile de gestiune și control 
și la monitorizare, stabilite prin Anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1303/2013. 

Evaluarea autorităților s-a efectuat pornind de la forma finală a setului de documente transmise de către 
autoritățile naționale responsabile în care au fost descrise sistemul de management și control specific pro-
gramului respectiv, aplicațiile informatice utilizate în gestionarea programului, instrumentele și procedurile de 
lucru utilizate de către autoritățile responsabile, măsurile și controalele instituite pentru efectuarea verificărilor 
de management. În majoritatea cazurilor, opinia Autorității de Audit a inclus un paragraf de evidențiere cu 
privire la sistemul informatic care asigură colectarea, înregistrarea și stocarea în format electronic a datelor 
referitoare la fiecare operațiune și generarea aplicației de plată, la nivelul căruia anumite îmbunătățiri au fost 
considerate necesare cu privire la aspecte precum: elaborarea conturilor anuale, elaborarea raportărilor 
financiare, schimbul electronic de date și cadrul procedural privind securitatea sistemului informatic. 

În cursul perioadei de raportare a prezentului raport public au fost întocmite 64 de rapoarte de audit, 
dintre care: 21 de rapoarte au fost aferente perioadei 2007-2013, iar 43 de rapoarte au vizat perioada de 
programare 2014-2020. 

Acțiunile de audit derulate de Autoritatea de Audit s-au concretizat în: 
◘ pentru perioada de programare 2007-2013: 20 de rapoarte de audit aferente misiunilor de audit desfășurate 

și un raport final de control, după cum urmează: 
 10 rapoarte de audit de operațiuni care au vizat obținerea unei asigurări rezonabile că situația cheltu-

ielilor incluse în Aplicația finală de plată reflectă întocmai toate aspectele importante, că toate cheltuielile 
efectuate în cadrul programului operațional și transmise Comisiei Europene sunt legale și regulamentare, 
asigurare obținută ca urmare a verificărilor bazate pe un eșantion reprezentativ al cheltuielilor declarate 
CE în cazul a 6 programe operaționale finanțate din Fondurile Structurale și de Coeziune, al Programului 
Operațional pentru Pescuit, precum și pentru 2 programe de cooperare teritorială europeană, respectiv 
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria (RO-BG), Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia (RO-SE); 
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 6 rapoarte de follow-up privind urmărirea modului de implementare de către entitățile auditate a 
recomandărilor formulate de către Autoritatea de Audit în cadrul misiunilor anterioare, precum și a 
recomandărilor formulate de ECA și CE pentru închiderea programelor operaționale; 

 un raport de audit de certificare privind obținerea unei asigurări rezonabile privind certificarea cheltuielilor 
declarate în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova; 

 un raport de audit la solicitarea CE în cazul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POSDRU); 

 2 rapoarte de audit de închidere pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia și 
Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” (BMN); 

 un raport final de control pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. 
 

◘ pentru perioada de programare 2014-2020: 27 de rapoarte de audit aferente misiunilor de audit desfășurate 
și 16 rapoarte anuale de control, după cum urmează: 
 12 rapoarte de audit de desemnare pentru obținerea unei asigurări rezonabile privind îndeplinirea 

criteriilor de desemnare stabilite prin Anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de către autori-
tățile naționale responsabile cu gestionarea fondurilor nerambursabile alocate în perioada de pro-
gramare 2014-2020, astfel: 8 pentru programele operaționale finanțate din Fondurile Europene Struc-
turale și de Investiții, inclusiv POPAM, și 4 pentru programele de cooperare europeană teritorială (RO-
HU, RO-UA, RO-MD, BMN); 

 4 rapoarte de audit de sistem privind obținerea unei asigurări rezonabile privind funcționarea siste-
mului de management şi control (RO-BG, RO-SE, FAMI-FSI, POAD); 

 3 rapoarte de audit de operațiuni privind obținerea unei asigurări rezonabile că tranzacțiile care stau la baza 
declarațiilor transmise Comisiei Europene sunt legale și regulamentare (RO-BG, FAMI-FSI, POAD); 

 5 rapoarte de audit de certificare privind obținerea unei asigurări rezonabile în ceea ce privește 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale ale agențiilor de plăți pentru finanțările 
nerambursabile din Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul 
European de Garantare Agricolă (FEGA), precum și certificarea cheltuielilor declarate CE pentru RO-
UA, RO-MD, BMN; 

 3 rapoarte de audit al conturilor privind obținerea unei asigurări rezonabile, potrivit căreia conturile 
redau o imagine reală și fidelă a gestiunii financiare din perspectiva regularității operațiunilor, iar 
cheltuielile declarate CE sunt corecte, legale și regulamentare, pentru RO-BG, FAMI-FSI, POAD; 

 16 rapoarte anuale de control: 8 pentru programele operaționale finanțate din FESI (inclusiv POPAM) 
și 6 pentru programele de cooperare europeană teritorială (RO-BG, RO-HU, RO-UA, RO-MD, RO-
SE, BMN), câte un raport pentru FAMI-FSI și POAD. 

 

 
Grafic nr. 1 – Structura rapoartelor de audit încheiate de Autoritatea de Audit în perioada de raportare, pe tipuri de misiuni de audit 

 
 

Așa cum rezultă din graficul prezentat mai sus, cele mai multe rapoarte de audit au vizat auditul de operațiuni (20,31% din 
totalul misiunilor), auditul de desemnare (18,75% din totalul misiunilor), auditul de certificare (9,38% din totalul misiunilor) și auditul 
de follow-up (9,38% din total). 

În cadrul acestor acțiuni au fost auditate peste 690 de entități (publice și private) și au fost verificate peste 1.100 de cereri de 
rambursare/plată din fondurile europene. Valoarea totală a cheltuielilor auditate a fost în valoare de 2.863.012 mii lei, fiind 
identificate nereguli cu impact financiar în valoare de 38.171 mii lei. 
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- mii lei - 

Program/Fond 
Cheltuieli certificate și 

declarate CE, din care a 
fost extras eșantionul 

Cheltuieli 
auditate  

Erori detectate cu 
impact financiar în 
cheltuielile auditate 

din care: 
Corecții financiare aplicate 
pentru încălcarea normelor 

în materie de achiziții 

Cheltuieli 
neeligibile  

1 2 3 4=5+6 5 6
Perioada de programare 2007-2013 4.334.597 2.364.909 36.436 1.915 34.521
Perioada de programare 2014-2020 15.116.834 498.103 1.735 85 1.650

TOTAL 19.451.431 2.863.012 38.171 2.000 36.171

Tabel nr. 1 – Impactul financiar al neregulilor constatate în cheltuielile auditate la nivelul cheltuielilor declarate pentru 
perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020 

 

3.1. Acțiuni de audit vizând programele și fondurile aferente                                   
perioadei de programare 2007-2013  

 
Autoritatea de Audit a finalizat în perioada de raportare 20 de rapoarte de audit, care au vizat programele și fondurile aferente 

perioadei de programare 2007-2013 și un raport final de control în cazul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. 
Pentru perioada de programare 2007-2013, din totalul cheltuielilor certificate și declarate Comisiei Europene în perioada de 

raportare definită în conformitate cu normele sectoriale ale UE, în sumă de 4.334.597 mii lei, Autoritatea de Audit a verificat cheltuieli 
în sumă totală de 2.364.909 mii lei, respectiv 54,56%, fiind identificate nereguli cu impact financiar în valoare de 36.436 mii lei. 

                                                                                                                                                                                                           - mii lei -  

Program/Fond 
Cheltuieli certificate și 

declarate CE, din care a 
fost extras eșantionul 

Cheltuieli 
auditate  

Erori detectate cu 
impact financiar în 
cheltuielile auditate 

din care: 
Corecții financiare aplicate 
pentru încălcarea normelor 

în materie de achiziții 

Cheltuieli 
neeligibile  

1 2 3 4=5+6 5 6
Instrumente structurale 4.184.965 2.253.829 35.880 1.694 34.186
Fondul European pentru Pescuit 20.444 19.856 556 221 335
Cooperare Teritorială Europeană 129.188 91.224 0 0 0

TOTAL 4.334.597 2.364.909 36.436 1.915 34.521
 

Tabel nr. 2 – Cheltuielile declarate CE, din care a fost extras eșantionul, cheltuielile auditate și impactul financiar stabilit în cheltuielile auditate,                               
pentru perioada 2007-2013 

 
 
 
 

 

3.1.1. POLITICA DE COEZIUNE 
Programe operaționale finanțate prin  

Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul de Coeziune, 

Fondul Social European 
 
Context Politica de coeziune (politica regională), prin obiectivul principal urmărit, și anume reducerea decalajelor 

economice, sociale şi teritoriale între diversele regiuni şi state membre ale Uniunii Europene, este una dintre cele 
mai importante și complexe politici ale Uniunii Europene. Totodată, această politică are un rol esențial în conce-
perea unor strategii de dezvoltare integrată, care reunesc intervenţii din diferite domenii, precum infrastructură, 
cercetare şi inovare, ocuparea forţei de muncă, educaţie, mediul de afaceri, protecţia mediului, schimbări climatice 
şi eficienţa energetică, formând un pachet de politici coerente care se adresează contextului regional sau chiar 
local, fiind una dintre cele mai vizibile politici, mai ales în relaţia cu cetăţenii. 

Pentru îndeplinirea acestui scop, politica de coeziune este structurată în trei obiective: Convergenţă 
(sprijinind regiunile rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării economice), Competitivitate Regională 
şi Ocuparea forţei de muncă (sprijinind regiuni, altele decât cele rămase în urmă ca dezvoltare, pentru atin-
gerea ţintelor Agendei Lisabona) şi Cooperare Teritorială Europeană (promovând o dezvoltare echilibrată a 
întregului teritoriu UE, prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici între toate regiunile UE).  

Politica de coeziune furnizează valoare adăugată semnificativă la nivelul întregii Uniuni şi contribuie efectiv 
la reducerea dezechilibrelor regionale. În acelaşi timp, politica de coeziune rămâne o politică dinamică, 
reacţionând rapid şi eficace la situații de criză prin redirecţionarea fondurilor către zonele prioritare sau prin 
investiţii în sectoare-cheie, care să genereze creştere economică şi locuri de muncă. 
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Obiectivele Politicii de Coeziune pentru perioada de programare 2007-2013 au fost realizate prin intermediul 
a trei fonduri: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de Coeziune (FC) şi Fondul Social 
European (FSE).  

În cadrul Obiectivului „Convergență”, pentru perioada de programare 2007-2013, România a beneficiat de 
asistență financiară nerambursabilă din partea Comisiei Europene, în sumă totală de 18.781.552 mii euro,
respectiv 87.221.525 mii lei. 

Din această alocare au fost finanțate șapte programe operaționale, respectiv: 
 PO Regional (POR), finanțat din FEDR; 
 POS Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), finanțat din FEDR; 
 PO Asistență Tehnică (POAT), finanțat din FEDR; 
 POS Mediu (POS M), finanțat din FEDR și FC; 
 POS Transport (POS T), finanțat din FEDR și FC; 
 POS Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), finanțat din FSE; 
 PO Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA), finanțat din FSE. 

Mai jos se regăsește reprezentarea grafică a echivalentului în monedă națională a acestei alocări. 

 
Grafic nr. 2 – Alocarea financiară a UE la nivelul programelor operaționale aferente Obiectivului „Convergență”                                                      

pentru perioada de programare 2007-2013, în mii lei 
 

 

Stadiul implementării programelor operaționale finanțate din fondurile structurale și de coeziune 
 

 

Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), cumulat până la data de 31.12.2017, stadiul imple-
mentării programelor operaționale este cel prezentat în tabelul de mai jos: 
 

Program 
opera-
ţional 

Alocări 
UE 2007-2013 

Avans transferat de CE 
pentru perioada 2007-2013 

(prefinanțări) 

Sume rambursate 
de CE 

Sume 
rambursate 

de CE/alocare 
UE 2007-2013 

Total sume 
 transferate de CE 

(prefinanțări + 
sume rambursate) 

Total sume 
transferate 

de CE/alocare 
UE 2007/2013 

mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei % mii euro mii lei % 

1 2 3 4 5 6 7  8=7/3*100 9 10 11=10/3*100 
POS M 4.412.470 20.491.511 520.776 2.418.483 3.463.047 16.082.392 78,48 3.983.823 18.500.875 90,29
POS T 4.288.135 19.914.098 525.616 2.440.959 3.200.096 14.861.244 74,63 3.725.711 17.302.203 86,88
POR 3.966.022 18.418.205 335.342 15.663.596 3.372.867 15.663.596 85,04 3.708.209 17.220.924 93,50

POS CCE 2.536.646 11.780.184 229.880 1.067.563 2.179.934 10.123.612 85,94 2.409.814 11.191.175 95,00
PO AT 170.238 790.584 15.321 71.153 146.404 679.902 86,00 161.726 751.055 95,00

POS DRU 3.200.038 14.860.979 451.899 2.098.618 2.347.833 10.903.336 73,37 2.799.732 13.001.954 87,49
PO DCA 208.003 965.964 27.040 125.575 170.562 792.091 82,00 197.602 917.666 95,00
TOTAL  18.781.552 87.221.525 2.105.874 23.885.947 14.880.743 69.106.173 79,23 16.986.617 78.885.852 90,44

 

Tabel nr. 3 – Stadiul implementării programelor operaționale aferente Obiectivului „Convergență” la 31.12.2017 
 

Până la data de 31.12.2017, totalul sumelor transferate de Comisia Europeană către România pentru perioada 2007-2013 
(inclusiv prefinanțarea acordată la nivel de program operațional) a fost în valoare de 16.986.617 mii euro, respectiv 78.885.852 mii 
lei, reprezentând 90,44% din totalul sumelor alocate. 
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Auditul fondurilor structurale și de coeziune 

 

Pentru programele operaționale ale căror obiective se regăsesc în cadrul Politicii de Coeziune, Autoritatea de Audit a derulat 13 
acțiuni de audit, fiind verificate cheltuieli certificate și declarate în perioada de raportare definită ca perioada de referință relevantă 
pentru cheltuielile realizate în perioada 1.07.2016-30.06.2017, stabilită în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (5) lit. a) din 
Regulamentul (UE) nr. 966/2012, coroborate cu cele ale art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în sumă de 2.253.829 mii lei, 
reprezentând 53,86% din totalul cheltuielilor certificate și declarate. 

Pentru perioada de programare 2007-2013, acțiunile de audit desfășurate de către Autoritatea de Audit au vizat, în principal, 
verificarea legalității și regularității cheltuielilor declarate Comisiei Europene la 31.03.2017 prin aplicațiile finale de plată ale progra-
melor operaționale. 

- mii lei - 

Program 
operațional 

Cheltuieli certificate și 
declarate CE în anul 2017, din 
care a fost extras eșantionul 

Cheltuieli 
auditate 

Erori detectate cu  
impact financiar în 
cheltuielile auditate 

din care: 
Corecții financiare aplicate 
pentru încălcarea normelor 

în materie de achiziții 

Cheltuieli 
neeligibile 

POSM 610.106 370.195 2.399 1.393 1.006
POST 171.914 170.146 2.265 0 2.265
POR 401.171 348.968 870 16 854

POS CCE 516.617 331.180 9.153 0 9.153
POAT 0 0 0 0 0

POS DRU 2.482.259 1.030.442 21.186 285 20.901
PO DCA 2.898 2.898 7 0 7
TOTAL 4.184.965 2.253.829 35.880 1.694 34.186

Tabel nr. 4 – Impactul financiar al neregulilor constatate în cheltuielile auditate la nivelul celor șapte programe operaționale finanțate din FEDR, FSE și FC 
 

Valoarea totală a neregulilor cu impact financiar în cheltuielile certificate și declarate Comisiei Europene în perioada de 
raportare, cumulat la nivelul celor șapte programe operaționale finanțate din FEDR, FSE și FC a fost de 35.880 mii lei, 
reprezentând 1,59% din valoarea totală a cheltuielilor verificate și 0,86% din valoarea cheltuielilor declarate.  

Grafic, totalul cheltuielilor certificate și declarate Comisiei Europene în perioada de raportare la nivelul programelor ope-
raționale cu finanțare din instrumente structurale, supuse auditului de operațiuni, comparativ cu cheltuielile auditate și impactul 
total pe fiecare program operațional, se prezintă astfel: 
                                                                                                                                                                                                                                   -  mii lei - 

 
Grafic nr. 3 – Cheltuielile declarate CE în perioada de raportare supuse auditului, cheltuielile auditate și impactul financiar total al neregulilor în cheltuielile 

auditate la nivelul celor șapte programe operaționale finanțate din FEDR, FSE și FC 
 
Tipologia 
neregulilor 
detectate              
cu ocazia    
efectuării 
misiunilor             
de audit de 
operațiuni 

Neregulile detectate în urma efectuării misiunilor de audit de operațiuni provin, în principal, din următoarele zone:
1) Achiziții efectuate de beneficiarii de fonduri care nu au respectat integral sau în parte prevederile legale/

procedurale aplicabile contractelor încheiate  
Prin verificările efectuate asupra cheltuielilor declarate în cadrul unui audit de operațiuni, Autoritatea de 

Audit se asigură, printre altele, că atribuirea și executarea contractelor finanțate din fonduri europene 
nerambursabile s-a derulat în conformitate cu prevederile legislației în materia achizițiilor. În acest sens se 
verifică aspecte precum: alegerea și aplicarea corectă a procedurii de atribuire, desemnarea câștigătorului, 
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modificările contractuale intervenite pe parcursul executării contractului etc. Acolo unde sunt detectate abateri 
de la cadrul de reglementare aplicabil, în funcție de tipologia, gravitatea și numărul abaterilor constatate pentru 
fiecare procedură în parte, se recomandă Autorităților de Management aplicarea de corecții financiare în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, 
modificată și completată cu prevederile OUG nr. 47/2014 și HG nr. 519/2014, act normativ armonizat cu 
prevederile Deciziei Comisiei C(2013) 9527/19.12.2013. 

Pentru perioada de raportare analizată, în urma verificărilor efectuate de către auditori la nivelul celor șapte
programe operaționale a fost recomandată aplicarea de corecții financiare pentru încălcarea normelor în 
materie de achiziții, al căror impact în cheltuielile declarate CE a fost de 1.694 mii lei. 

Valoarea cea mai mare a corecțiilor financiare cu impact în cheltuielile declarate, recomandate de către 
Autoritatea de Audit, s-a înregistrat la nivelul POS Mediu, unde au fost stabilite corecții financiare cu impact în 
cheltuielile auditate în sumă de 1.393 mii lei.  

2) Eligibilitatea cheltuielilor solicitate la rambursare de către beneficiarii de fonduri 
Cu ocazia misiunilor de audit de operațiuni, Autoritatea de Audit verifică, printre altele, conformitatea 

cheltuielilor declarate Comisiei Europene, cu cerințele de eligibilitate aplicabile fiecărui tip de cheltuială în parte. 
Verificarea de audit vizează întregul ciclu de viață al unui proiect, de la corectitudinea evaluării cererilor de 
finanțare și până la respectarea cerințelor pentru închiderea proiectului. În urma verificărilor efectuate de către 
auditori la nivelul programelor operaționale auditate au fost detectate nereguli în sumă totală de 34.186 mii lei. 
Valoarea cea mai mare a cheltuielilor neeligibile s-a înregistrat la nivelul POS DRU, în sumă de 20.901 mii lei,
și la nivelul POS CCE, unde s-au constatat cheltuieli neeligibile în sumă de 9.153 mii lei.  

Grafic, valoarea corecțiilor financiare, precum și valoarea cheltuielilor neeligibile cu impact în cheltuielile 
declarate Comisiei Europene în perioada de raportare, supuse verificărilor de audit pentru fiecare program 
operațional se prezintă astfel: 

 

 
Grafic nr. 4 – Nereguli totale identificate în cheltuielile auditate, detaliat pe domeniul achizițiilor publice și pe alte domenii decât achizițiile publice, în mii lei 

 
În continuare sunt prezentate la nivel de program operațional/fond rezultatele verificărilor de audit, cu evidențierea celor mai 

importante aspecte constatate. Facem mențiunea că exemplele prezentate au doar caracter ilustrativ, încercând să redea succint 
tipurile de erori detectate de auditori, fiind selectate cu prioritate cele care au avut un impact financiar semnificativ. Aceasta nu 
înseamnă în mod obligatoriu că situațiile prezentate caracterizează sau pot fi generalizate la nivelul programului menționat sau 
că se pot formula concluzii cu privire la acestea dincolo de sfera constatării respective. 
 
3.1.1.1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU 
             Finanțat din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională 
 
Prezentare La nivelul Programului Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) au fost desfășurate două misiuni de audit:  

 o misiune de audit de operațiuni pentru verificarea cheltuielilor certificate prin Aplicația finală de plată;  
 o misiune de audit de evaluare a stadiului implementării recomandărilor formulate de către Autoritatea de 

Audit cu ocazia misiunilor de audit de operațiuni, de sistem și de închidere, precum și a celor formulate de 
către Comisia Europeană cu ocazia auditării programului. 
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Ca urmare a verificărilor efectuate s-au constatat deficienţe cu impact financiar în cheltuielile auditate în sumă 
de 2.399 mii lei, care au vizat abateri de la prevederile legislaţiei comunitare şi/sau naţionale în domeniul 
achiziţiilor publice (în sumă de 1.393 mii lei) și efectuarea, decontarea și certificarea unor cheltuieli neeligibile 
(în sumă de 1.006 mii lei). 

Constatări din 
auditul de 
operaţiuni 
 

Verificările asupra procedurilor de achiziție derulate de entitățile auditate au condus la identificarea unor 
nereguli ca urmare a încălcării principiilor transparenței, tratamentului egal și nediscriminării, precum și ca 
urmare a atribuirii unor contracte prin aplicarea unor proceduri de achiziție incorecte sau fără respectarea 
măsurilor de publicitate necesare. 
Spre exemplu: 
 în cadrul unui proiect având ca obiectiv reabilitarea siturilor contaminate istoric din activitățile miniere s-au 

constatat abateri de la prevederile legislației aferente achizițiilor publice, cum ar fi:  
 atribuirea unor lucrări suplimentare către același antreprenor, prin încheierea de acte adiționale la 

contractul inițial, prin aplicarea incorectă a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare și cu depășirea pragului valoric de 50% din valoarea contractului inițial, încălcându-se astfel 
condițiile prevăzute de art. 122 lit. i) din OUG nr. 34/2006. Pentru deficiența constatată s-a propus aplicarea 
unei corecţii financiare de 100% din suma ce depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial, respectiv o 
sumă de 985 mii lei cu impact financiar în cheltuielile declarate.  

 în cadrul unui proiect retrospectiv având ca obiectiv extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă 
uzată la nivelul unei comune din județul Brașov, în urma verificării procedurii de achiziţie publică, derulată 
pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiectiv proiectarea și execuția unui sistem pachetizat de 
rețele utilități și branșamente la toți consumatorii pentru alimentare cu apă, canalizare ape menajere, 
canalizare ape pluviale, infrastructură străzi-trotuare, podețe, rigole, alimentare și distribuție energie 
electrică, gaze naturale, rețele fibră optică pentru telefonie, radio, TV, cablu internet, au fost constatate 
abateri de la prevederile legislației aferente achizițiilor publice, după cum urmează: 
 atribuirea unui contract de execuţie lucrări prin alegerea incorectă a unei proceduri de achiziție (negociere 

cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare) fără aplicarea măsurilor de publicitate necesare 
(publicarea unui anunț de participare în SEAP și JOUE), încălcându-se astfel prevederile art. 2 din 
Directiva (CE) nr. 18/2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice 
de lucrări, de bunuri şi de servicii, principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f) din OUG nr. 34/2006, 
precum și cele prevăzute la art. 17, art. 47 și art. 55 din OUG nr. 34/2006.  

Având în vedere neregulile constatate, s-a propus aplicarea unei corecții financiare de 100% asupra 
cheltuielilor declarate CE în cadrul acestui contract, respectiv suma totală de 480 mii lei, din care suma cu 
impact în eşantionul auditat a fost de 360 mii lei. 

În ceea ce privește respectarea cerințelor de eligibilitate a cheltuielilor au fost identificate nereguli care pot 
fi sintetizate astfel: 
 efectuarea de cheltuieli neeligibile reprezentând lucrări sau servicii pentru care nu au fost prezentate 

documentele justificative necesare; 
 autorizarea și decontarea în perioada de eligibilitate a POS Mediu 2007-2013 a unor cheltuieli pentru 

servicii neprestate; 
 decontarea unor cheltuieli neeligibile reprezentând contravaloarea unor lucrări care nu mai existau fizic la 

momentul solicitării la rambursare Comisiei Europene. 
În acest sens se exemplifică: 

 în cadrul unui proiect având ca obiectiv reabilitarea siturilor contaminate istoric din activitățile miniere în 
județul Hunedoara, în urma verificărilor privind eligibilitatea cheltuielilor din contractul de lucrări pentru 
închiderea și ecologizarea iazurilor de decantare, au fost identificate cheltuieli neeligibile în sumă de 962 
mii lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de împrejmuire care nu mai existau fizic la momentul solicitării 
sumelor la rambursare Comisiei Europene. Impactul financiar al deficienței aferente eșantionului auditat 
este de 866 mii lei; 

 în cadrul unui proiect având ca obiectiv efectuarea de lucrări de canalizare cu staţie de epurare în mai multe 
localităţi din judeţul Maramureş, în urma verificărilor asupra eligibilității cheltuielilor din cadrul unui contract de 
servicii de proiectare, s-a constatat declararea către CE a unor cheltuieli neeligibile în sumă de 91 mii lei, 
reprezentând contravaloarea unor cămine de canalizare pentru care nu au fost prezentate documente justifi-
cative privind achiziţionarea şi încorporarea acestora în lucrările permanente executate în cadrul proiectului.
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Obiective suplimentare 
Ca urmare a verificărilor efectuate în cadrul misiunii de audit de operațiuni au rezultat următoarele: 
 în ceea ce privește verificarea aspectelor sesizate în petiția referitoare la execuția contractului de lucrări 

privind extinderea și reabilitarea capacităților de producție și tratare și pompare a apei într-o aglomerare 
din județul Teleorman s-a concluzionat faptul că aspectele legate de aprobarea subcontractanților propuși 
după semnarea contractului, cât și modul de verificare și acceptare la plată a situațiilor de lucrări sesizate 
de petent nu se confirmă. 

 în ceea ce privește evaluarea stadiului de implementare a recomandărilor din rapoartele de audit ale Co-
misiei Europene – DG REGIO a rezultat că trei constatări au rămas deschise până la finalizarea 
investigațiilor necesare de către AM POS Mediu. 

Recomandări Pentru deficiențele identificate în urma auditului de operaţiuni, Autoritatea de Audit a recomandat AM POS 
Mediu și ACP următoarele: 
 AM POS Mediu va lua măsuri de stabilire şi recuperare a debitelor, conform prevederilor 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, cu modificările și completările ulterioare;

 ACP va urmări stabilirea şi recuperarea debitelor de către AM POS Mediu şi va rambursa aceste sume Comisiei.
Pentru toate aceste recomandări au fost stabilite termene de implementare. 

 
3.1.1.2. PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT 
             Finanțat din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională 
 
Prezentare În perioada de referință, la nivelul Programului Operațional Sectorial Transport (POS Transport) au fost 

desfășurate două misiuni de audit: 
 o misiune privind auditul cheltuielilor declarate Comisiei Europene prin Aplicația finală de plată transmisă 

Comisiei Europene la 31.03.2017; 
 o misiune de audit pentru evaluarea stadiului implementării recomandărilor formulate în misiunile anterioare 

de audit de operațiuni, de sistem și de închidere ale Autorității de Audit, pentru POS Transport.  
Ca urmare a verificărilor efectuate s-au constatat deficiențe cu impact financiar în sumă de 2.265 mii lei,

cauzate de certificarea unor cheltuieli neeligibile. 

Constatări din 
auditul de 
operaţiuni 

În ceea ce privește respectarea cerințelor de eligibilitate a cheltuielilor au fost identificate nereguli care pot 
fi sintetizate astfel: 
 lipsa documentelor justificative care să susțină realitatea, legalitatea și eligibilitatea cheltuielilor; 
 rapoartele trimestriale ale consultantului nu au inclus documente justificative de plată pentru aceste costuri;
 costuri determinate greșit, aferente exproprierii unor imobile proprietate privată; 
 cheltuieli neeligibile reprezentând costuri aferente exproprierii imobilelor proprietate privată; 
 cheltuieli neeligibile reprezentând contravaloarea unor lucrări care au fost autorizate eronat la plată. 

În acest sens exemplificăm:  
 în cadrul unui proiect retrospectiv privind reabilitarea unor secțiuni de cale ferată din cadrul unei magistrale 

feroviare s-a constatat certificarea și declararea către CE a unor cheltuieli neeligibile aferente contractului
de lucrări substructuri și suprastructuri, reprezentând lucrări pentru care nu au fost prezentate documente 
justificative care să susțină realitatea, legalitatea și eligibilitatea cheltuielilor. Impactul neregulii asupra 
cheltuielilor incluse în eșantion este în sumă de 1.612 mii lei; 

 în cazul unui proiect retrospectiv având ca obiectiv construcția unei autostrăzi și a unei variante de ocolire 
a unui oraș la standard de autostradă au fost constatate cheltuieli neeligibile astfel: 
 în cazul contractului de supervizare a unor lucrări de execuție au fost identificate cheltuieli neeligibile 

reprezentând costuri auxiliare autorizate de către AM POST, cu toate că rapoartele trimestriale ale 
consultantului nu au inclus documente justificative de plată pentru aceste costuri. Impactul neregulii 
asupra cheltuielilor incluse în eșantion este în sumă de 301 mii lei; 

 cheltuieli neeligibile reprezentând costuri aferente exproprierii unor imobile proprietate privată, costuri 
care au fost determinate greșit prin înscrierea eronată a imobilului într-o altă categorie de folosință 
decât cea rezultată din extrasul de carte funciară. Impactul neregulii asupra cheltuielilor incluse în 
eșantion este în sumă de 191 mii lei;
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 în cazul unui proiect având ca obiectiv modernizarea a patru stații de cale ferată au fost decontate cheltuieli 
care nu au fost certificate de către inginer și care nu au fost solicitate la plată de antreprenor. Impactul 
neregulii asupra cheltuielilor incluse în eșantion este în sumă de 160 mii lei. 

Recomandări Pentru deficiențele identificate în urma auditului de operațiuni, Autoritatea de Audit a recomandat AM POS 
Transport luarea măsurilor de stabilire și recuperare a debitelor, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

3.1.1.3. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 
             Finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
 

Prezentare În perioada de referință, la nivelul Programului Operațional Regional au fost desfășurate două misiuni de audit: 
 o misiune privind auditul cheltuielilor declarate Comisiei Europene prin Aplicația finală de plată transmisă 

Comisiei Europene la 31.03.2017; 
 o misiune de audit pentru evaluarea stadiului implementării recomandărilor formulate în misiunile anterioare 

de audit ale Autorității de Audit, pentru PO Regional. 
Impactul financiar total al neregulilor care au vizat cheltuielile verificate a fost în sumă totală de 870 mii lei, 

reprezentând decontarea de către beneficiari a unor cheltuieli apreciate ca fiind neeligibile în sumă de 854 mii lei şi 
abateri de la prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice în sumă 16 mii lei. 

Constatări din 
auditul de 
operaţiuni 

În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor legislaţiei europene şi/sau naţionale în domeniul achiziţiilor pu-
blice sau prevederile instrucţiunilor AM privind achiziţiile au fost constatate abateri, pentru care au fost stabilite 
corecţii financiare cu un impact de 16 mii lei în cheltuielile auditate. 

Verificările asupra procedurilor de achiziție au condus la identificarea de abateri în derularea unei proceduri 
de achiziție ca urmare a impunerii unor cerinţe restrictive de calificare prin documentaţia de atribuire. Astfel, pentru 
un proiect care avea ca obiectiv creșterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din centrul vechi al 
orașului Satu Mare, din verificarea modului de implementare a contractului având ca obiect execuţia lucrărilor de 
reabilitare a blocurilor de locuinţe a rezultat existența unei abateri de la legislaţia aplicabilă achiziţiilor publice, în 
sensul în care autoritatea contractantă a restricţionat accesul operatorilor economici la procedura de atribuire, 
prin includerea în caietul de sarcini a unor cerinţe excesive cu privire la sistemul de termoizolaţie. Au fost încălcate 
astfel prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) și b), art. 35 alin. (5) și art. 170 din OUG nr. 34/2006, fiind recomandată 
aplicarea unei corecții de 5% din valoarea contractului de execuţie, rezultând un impact financiar în cheltuielile 
declarate în perioada de raportare (1.07.2016-30.06.2017) de 16 mii lei. 

Referitor la modul de respectare a condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor au fost constatate cheltuieli 
neeligibile în sumă totală de 854 mii lei. 

Verificările asupra condiţiilor de eligibilitate ale cheltuielilor au condus la identificarea unor nereguli, a căror 
cazuistică poate fi sintetizată după cum urmează: 
 decontarea unor cheltuieli privind organizarea de șantier aferentă unor lucrări care nu au legătură cu 

activitățile proiectului sau a unor lucrări neexecutate; 
 decontarea unor situații de lucrări la un preț unitar superior celui ofertat; 
 calcularea contribuției CAS datorate de angajator, la un procent eronat; 
 cheltuiala neeligibilă determinată de neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate 

stabilite; 
 existența unor venituri care provin din utilizarea spaţiilor în alte scopuri decât cele aprobate prin contractul 

de finanţare. 
În acest sens exemplificăm: 

 în cazul unui proiect care avea ca obiectiv reabilitarea și modernizarea DJ 244B, Crețeștii de Sus-Murgeni, 
km 0+000 – 55+780, din județul Vaslui, din verificarea sumelor solicitate la decontare au fost identificate 
cheltuieli neeligibile reprezentând diferența dintre cantitatea de material decontată și cea pusă în operă, 
conform documentelor ce însoțesc situațiile de lucrări, rezultând o cheltuială neeligibilă în sumă de 321 mii lei;

 în cazul unui proiect având ca obiectiv reabilitarea și refuncționalizarea Corpurilor B, C, D și E din Cetatea 
Oradea, în vederea demarării celei de a II-a etape de reabilitare și refuncționalizare și introducerii în circuitul 
turistic al Cetății Oradea a fost identificată o cheltuială neeligibilă reprezentând venituri ce provin din utilizarea 
spaţiilor în alte scopuri decât cele aprobate prin contract, în sumă de 74 mii lei. 
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Recomandări Pentru deficiențele identificate în urma auditului de operaţiuni, Autoritatea de Audit a recomandat AM POR 
dispunerea, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, a măsu-
rilor privind constatarea cheltuielilor neeligibile și recuperarea creanțelor bugetare și a accesoriilor aferente. 
De asemenea, s-a recomandat Autorității de Certificare și Plată să urmărească stabilirea și recuperarea 
debitelor de către AM POR și rambursarea acestor sume Comisiei. 

Cazuri 
transmise la 
Departamentul 
pentru Lupta 
Antifraudă 

În urma verificărilor efectuate în cadrul auditului de operaţiuni pentru Programul Operaţional Regional a fost 
identificată în cadrul unui proiect o suspiciune de folosire a unor declarații inexacte sau incomplete, precum și 
omisiunea de a furniza, cu bună știință, informații care modifică sau afectează condițiile de eligibilitate, care au 
ca rezultat obținerea de fonduri din bugetul general al UE. 

 
3.1.1.4. PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE 
             Finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
 

Prezentare În perioada de referință, la nivelul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 
(POS CCE) a fost desfășurată o misiune de audit privind auditul cheltuielilor declarate Comisiei Europene prin 
Aplicația finală de plată transmisă Comisiei Europene la 31.03.2017. 

În urma verificărilor efectuate cu ocazia misiunii de audit au rezultat deficiențe cu impact financiar în 
cheltuielile auditate în sumă de 9.153 mii lei, reprezentând abateri de la regulile de eligibilitate ale cheltuielilor.

Totodată, pentru a răspunde solicitărilor Comisiei Europene formulate ulterior transmiterii pachetului de 
închidere, în cadrul misiunii de audit de operațiuni, Autoritatea de Audit și-a stabilit și alte obiective 
suplimentare, care au vizat: 
 cuantificarea neregulilor identificate pentru un număr de șapte proiecte care aveau drept obiectiv 

dezvoltarea de soluții și sisteme informatice privind Registrul agricol, gospodăriile și exploatațiile agricole, 
proiecte care nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate funcționale și în uz; 

 actualizarea informațiilor cu privire la stadiul în care se află aplicarea măsurilor corective pentru un număr 
de șase proiecte care aveau drept obiectiv eficientizarea consumului de energie electrică;  

 actualizarea stadiului de implementare a recomandărilor formulate de misiunile de audit extern efectuate 
de Autoritatea de Audit, Comisia Europeană și Curtea Europeană de Conturi; 

 verificarea funcționalității unor proiecte de cercetare medicală; 
 clarificarea cheltuielilor în sumă de 372.620 mii lei, reprezentând operațiuni suspendate din cauza unor 

proceduri legale sau administrative în curs, cu efect suspensiv.  

Constatări din 
auditul de 
operațiuni 

În urma verificărilor efectuate cu ocazia misiunii de audit derulate în perioada de raportare s-au constatat 
deficiențe cu impact financiar în cheltuielile auditate în sumă de 9.153 mii lei. 

Cu privire la principalele deficiențe ce vizează nerespectarea condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor se 
exemplifică:  
 în cadrul unui proiect din județul Hunedoara privind producerea energiei electrice prin intermediul unei 

instalații fotovoltaice s-au constatat cheltuieli neeligibile în sumă de 8.397 mii lei, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor executate, a echipamentelor livrate și montate în baza unei soluții tehnice 
schimbate față de soluția tehnică definită prin proiect și prin oferta câștigătoare; 

 în cadrul unui proiect privind creșterea competitivității și consolidarea poziției pe piață a unui beneficiar 
privat s-au constatat cheltuieli neeligibile în sumă de 755 mii lei, reprezentând diferența dintre intensitatea 
maximă a ajutorului de stat acordat în mod eronat (60%) și cel cuvenit de fapt (50%) precum și 
contravaloarea cheltuielii neeligibile privind consultanța. 

 

Cu privire la aspectele solicitate de CE, Autoritatea de Audit a verificat și a constatat că: 
 în cazul proiectelor care aveau drept obiectiv dezvoltarea de soluții și sisteme informatice privind Registrul 

agricol, gospodăriile și exploatațiile agricole nu pot fi considerate în continuare ca funcționale fiind 
cuantificate nereguli cu un potențial impact financiar în sumă totală de 23.216 mii lei; 

 în cazul proiectelor care aveau drept obiectiv eficientizarea consumului de energie electrică nu au fost 
aplicate corecții forfetare de 25%, întrucât constatările Autorității de Audit au vizat aspecte care au constituit 
indicii de fraudă (potențială înțelegere între operatorii participanți la procedură), iar, la momentul derulării 
misiunii de audit, investigațiile DLAF nu erau finalizate. În situația în care finalizarea investigațiilor DLAF 
confirmă suspiciunea de fraudă, ar putea fi aplicate corecții financiare de 100%.  
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 pentru cele 127 de recomandări formulate de AA/CE/ECA, rămase deschise la data raportului final de 
control, în urma evaluării de audit a rezultat că:  
 25 de recomandări sunt încă neimplementate; 
 58 de recomandări se află pe rolul instanțelor; 
 18 recomandări reprezintă cazuri aflate în investigarea DLAF; 
 pentru 21 de recomandări – altele decât cele aflate pe rolul instanțelor de judecată – nu s-au recuperat 

sumele afectate de nereguli; 
 pentru 5 recomandări – altele decât cele aflate pe rolul instanțelor de judecată – au fost recuperate 

sumele afectate de nereguli, dar nu au fost regularizate în relația cu CE; 
 în cazul a 4 proiecte funcționale și în uz nu au fost atinși în totalitate indicatorii de realizare aprobați prin 

contractele de finanțare; 
 pentru cheltuielile suspendate în sumă de 372.620 mii lei, pentru care Autoritatea de Audit și Autoritatea de 

Certificare și Plată și-au exprimat rezerva cu ocazia auditului de închidere, s-a constatat că AM POS CCE nu 
a prezentat rezultatul final al verificărilor asupra acestor cheltuieli, iar Anexa VII la Raportul final de implemen-
tare a Programului Operațional, destinată proiectelor suspendate conform art. 95 din Regulamentul (CE) nr.
1083/2006 a fost revizuită și completată cu „0” în urma consultărilor cu reprezentanții Comisiei Europene –
DG REGIO. 

Recomandări în 
auditul de 
operațiuni 

Pentru deficiențele identificate în urma auditului de operațiuni, Autoritatea de Audit a recomandat AM 
POSCCE stabilirea sumelor neeligibile, emiterea titlurilor de creanță cu respectarea mecanismului prevăzut de 
OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. ACP va urmări stabilirea şi recuperarea debitelor 
de către AM POS CCE și va rambursa aceste sume Comisiei. 

În ceea ce privește deficiențele identificate ca urmare a verificărilor efectuate la solicitarea CE, în situația 
în care CE își va menține punctul de vedere cu privire la neeligibilitatea cheltuielilor declarate, AM POS CCE 
va calcula impactul financiar pentru proiectele în cauză, conform prevederilor OUG nr. 66/2011. Totodată, AM 
POS CCE va extinde verificările pentru toate proiectele similare și va lua măsuri de stabilire și recuperare a 
debitelor, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. ACP va urmări 
stabilirea și recuperarea debitelor de către AM și va rambursa aceste sume Comisiei. 

De asemenea, în cazul abaterilor constatate care nu au avut impact financiar, AA a recomandat AM 
POSCCE monitorizarea proiectelor aflate în perioada de durabilitate, astfel încât să se asigure că sunt 
îndepliniți în totalitate indicatorii de rezultat.  

Pentru toate constatările incluse în rapoarte au fost stabilite termene de implementare. 
Cazuri 
transmise la 
Departamentul 
pentru Lupta 
Antifraudă 

În cazul POS CCE, în urma verificărilor efectuate, în cazul a doi beneficiari au fost identificați indicatori de 
fraudă cu privire la posibila existență a unor conflicte de interese, precum și fals în declarații privind îndeplinirea 
specificațiilor contractului și achiziția de echipamente uzate. Autoritatea de Audit a sesizat Departamentul 
pentru Lupta Antifraudă cu privire la aspectele constatate în vederea soluționării acestora. 

 
  
3.1.1.5. PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
             Finanțat din Fondul Social European 
 

Prezentare În legătură cu perioada de raportare (1.07.2016-30.06.2017), în cazul POSDRU au fost finalizate patru rapoarte 
de audit, din care: 

• un raport de audit de operațiuni privind verificarea cheltuielilor ce nu au mai fost declarate anterior Comisiei 
Europene și care au fost solicitate prin Aplicația de plată a soldului final; 

• un raport de audit de operațiuni ca urmare a efectuării unei misiuni de audit la solicitarea Comisiei Europene;

• două rapoarte de audit elaborate ca urmare a misiunilor privind verificarea modului în care au fost 
implementate recomandările formulate în misiunile de audit precedente. 

Auditul de 
operațiuni 

Auditul operațiunilor a avut ca obiectiv obținerea unei asigurări rezonabile cu privire la legalitatea și 
regularitatea cheltuielilor declarate Comisiei Europene prin Aplicația finală de plată transmisă la 31.03.2017.  

În urma verificărilor efectuate s-au constatat deficiențe cu impact financiar în cheltuielile declarate CE în 
perioada de raportare, în sumă totală de 21.085 mii lei, reprezentând efectuarea de către beneficiari a unor 
cheltuieli apreciate ca fiind neeligibile în sumă de 20.800 mii lei și abateri de la prevederile legislației naționale în 
domeniul achizițiilor în sumă 285 mii lei. 
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Principalele 
constatări 
rezultate din 
auditul 
operațiunilor 

În ceea ce privește respectarea de către beneficiarii de fonduri a prevederilor legislației privind regulile de eligibili-
tate, în urma verificărilor efectuate s-au constatat deficiențe în cazul a 26 de proiecte, dintre care se menționează: 
 cheltuieli în sumă de 640 mii lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de abonamente la reviste 

aferente unei perioade ce excedă perioada de eligibilitate a cheltuielilor; 
 cheltuieli neeligibile în sumă de 333 mii lei, reprezentând contravaloarea unor subvenții, burse sociale sau 

burse de cercetare acordate membrilor grupului-țintă, insuficient justificate, solicitate la rambursare în mod 
eronat sau acordate fără respectarea reglementărilor legale în domeniu; 

 cheltuieli în sumă de 245 mii lei, reprezentând cheltuieli de personal și asimilate acestora, acordate mem-
brilor echipei de management/implementare și administrativ, pentru experți pe termen scurt, în condițiile 
suspendării contractului de muncă, peste plafoanele de referință din Ghidul Solicitantului sau cu nerespec-
tarea limitelor orare zilnice sau săptămânale, sau cu nerespectarea condițiilor privind experiența specifică;

 decontarea unor cheltuieli în sumă de 222 mii lei, reprezentând servicii de catering și închiriere sală, în 
lipsa unor documente care să ateste realitatea serviciilor prestate;  

 cheltuieli în sumă de 108 mii lei, reprezentând contravaloarea unui sistem informatic de tip portal dedicat 
activității de coordonare și instruire a grupului țintă în activitățile specifice transplantului, în cazul căruia 
nu s-a obținut o asigurare rezonabilă privind existența și funcționalitatea acestuia; 

 cheltuieli în sumă de 81 mii lei, reprezentând taxa de examinare a ECDL și taxa de emitere a cardului ECDL,
pentru care nu s-a respectat principiul managementului financiar riguros și regulile de eligibilitate. Astfel, din 
verificările efectuate s-a constatat că partenerul beneficiarului a achiziționat carduri de aptitudini ECDL pentru 
un număr de 680 de persoane, în condițiile în care doar 47 de persoane au fost înscrise și au participat la 
examinarea ECDL. Totodată, au fost achitate taxe pentru candidații care nu au fost prezenți la examina-
rea/reexaminarea ECDL. 
În ceea ce privește respectarea de către beneficiarii de fonduri a prevederilor legislației aplicabile în domeniul 

achizițiilor publice sau prevederilor instrucțiunilor AM privind achizițiile au fost constatate abateri în cazul a patru
proiecte cuprinse în eșantion, pentru care au fost stabilite corecții financiare în sumă de 285 mii lei. 

Abaterile de la respectarea legislației Uniunii Europene și/sau naționale în domeniul achizițiilor publice au vizat:
 divizarea unor achiziții în scopul evitării derulării unor proceduri competitive,  
 utilizarea unor criterii de calificare și selecție restrictive sau a unor specificații tehnice de natură să 

restricționeze participarea ofertanților, precum și neîndeplinirea cerințelor de către ofertantul câștigător. 
Recomandări Pentru deficiențele identificate în urma auditului de operațiuni, Autoritatea de Audit a formulat următoarele 

recomandări: 
 corectarea de către AM și ACP a cheltuielilor declarate CE prin Aplicația finală de plată; 
 dispunerea, în baza prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, a măsurilor

privind constatarea și recuperarea cheltuielilor neeligibile solicitate la rambursare și, după caz, verificarea 
existenței unor situații similare celor identificate în cheltuielile declarate de beneficiari pe întreaga durată 
de implementare a proiectelor; 

 raportarea către CE de către AM și ACP a debitelor stabilite și recuperate pentru proiectele auditate în 
vederea corectării cheltuielilor declarate pentru Programul operațional prin Aplicația finală de plată.

Acțiune                 
de audit 
desfășurată la 
solicitarea CE 

În perioada noiembrie-decembrie 2017, la solicitarea Comisiei Europene a fost efectuată o misiune 
suplimentară de audit de operațiuni. 

Obiectivul general al acestei misiuni a fost obținerea unei asigurări rezonabile privind legalitatea și 
regularitatea sumei de 19.272 mii lei, reprezentând cheltuieli declarate CE pentru două proiecte finanțate prin 
POSDRU 200-2013, Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de intervenție, Domeniul major de 
intervenție 5.1. – Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de implementare. 

Cheltuielile auditate, în sumă de 6.173 mii lei, au reprezentat 32,03% din cheltuielile declarate Comisiei 
pentru cele două proiecte, fiind constatate deficiențe cu impact financiar în sumă de 101 mii lei.

Constatări din 
auditul de 
operațiuni 
efectuat la 
solicitarea CE 

 pentru unul dintre cele două proiecte, având ca obiectiv operaționalizarea unei scheme de garanții pentru 
tinerii care nu au absolvit examenul de bacalaureat și nu dețin un loc de muncă, implementat de un beneficiar 
instituție publică (având calitatea de lider de proiect) în parteneriat cu două ONG-uri, implementat în patru 
regiuni de dezvoltare (regiunile București-Ilfov, Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest), au fost auditate cheltuieli 
în sumă de 3.751 mii lei din totalul de 15.360 mii lei cheltuieli declarate CE. Din verificările efectuate au fost
constatate cheltuieli neeligibile în sumă de 47 mii lei, reprezentând cheltuieli pentru servicii de informare și 
publicitate în cazul cărora, în urma verificării procedurii de atribuire, a rezultat că unul dintre operatorii 
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economici participanți la procedurile de achiziție a prezentat documente care nu justifică experiența similară, 
cheltuieli efectuate fără respectarea principiului unui management financiar sănătos, precum și cheltuieli 
efectuate fără respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile grupului-țintă al proiectului; 

 în cazul unui proiect având ca obiectiv creșterea capacității de ocupare a tinerilor între 16 și 24 de ani, 
persoane inactive în căutarea unui loc de muncă, șomeri tineri, proiect implementat în patru regiuni de 
dezvoltare de către un beneficiar instituție publică, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu trei ONG-
uri, au fost declarate CE cheltuieli în sumă de 3.912 mii lei, din care au fost auditate cheltuieli în sumă de 
2.422 mii lei, fiind identificate cheltuieli neeligibile în sumă 54 mii lei, reprezentând contravaloarea unor 
cheltuieli de tip FEDR, care nu au fost prevăzute în cererea de finanțare sau care nu au fost utilizate conform 
destinației prevăzute în cererea de finanțare. 

Recomandări Pentru deficiențele identificate în urma auditului de operațiuni, Autoritatea de Audit a recomandat AM 
POSDRU și OI Centrale și Regionale POSDRU:  
 dispunerea, în baza prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, a măsurilor 

privind constatarea și recuperarea cheltuielilor neeligibile decontate în cadrul celor două proiecte, precum 
și extinderea verificărilor în vederea identificării unor situații similare celor constatate și luarea, după caz, a 
măsurilor corespunzătoare; 

 raportarea către CE de către AM și ACP a debitelor stabilite și recuperate pentru cele două proiecte, în 
vederea corectării cheltuielilor declarate pentru Programul operațional prin Aplicația finală de plată. 

 

3.1.1.6. PROGRAMUL OPERAȚIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 
             Finanțat din Fondul Social European 
 

Prezentare Autoritatea de Audit a desfășurat la nivelul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 
(PODCA) două misiuni de audit, o misiune de audit privind operațiunile și o misiune de audit pentru verificarea 
modului în care au fost implementate recomandările formulate în misiunile de audit precedente. 

În urma verificărilor efectuate s-au constatat deficienţe cu un impact financiar total de 7 mii lei, reprezentând 
cheltuieli efectuate de către un beneficiar, apreciate ca fiind neeligibile.

Constatări din 
auditul 
operațiunilor 

 În urma verificărilor efectuate de auditori, în cadrul unui proiect având ca obiectiv elaborarea unui studiu de 
cercetare privind responsabilitățile care revin sistemului instituțional de protecție a mediului din România, s-a 
constatat solicitarea la rambursare și validarea unor cheltuieli neeligibile în sumă de 7 mii lei, reprezentând 
onorarii pentru un expert training, fără respectarea prevederilor contractului de servicii pentru prestarea unor 
servicii de consultanță în managementul de proiect, referitoare la cerințele de studii și experiența profesională 
solicitate prin caietul de sarcini, precum și la modalitatea de înlocuire a unui expert. 

Recomandări Pentru deficiențele identificate în urma auditului de operaţiuni, Autoritatea de Audit a recomandat AM PO DCA:
 dispunerea măsurilor prevăzute de OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

recuperarea creanţelor şi a accesoriilor aferente; 
 raportarea către CE de către ACP a debitului recuperat în vederea corectării cheltuielilor declarate prin 

Aplicația finală de plată. 
 

3.1.1.7. Audit de follow-up la nivelul programelor finanțate din instrumente structurale 
 

 În perioada de raportare, la nivelul programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivelor Politicii de 
Coeziune au fost efectuate șase misiuni de audit de evaluare a stadiului de implementare a recomandărilor 
formulate în misiunile de audit precedente și a recomandărilor formulate de auditorii CE. 

Situația constatărilor este prezentată sintetic în tabelul următor:
 

 

Program 
operațional 

Stadiul de implementare al constatărilor 
Total/rămase 

deschise 
Implementate În curs de implementare 

sau parțial implementate 
Neimplementate Închise 

POS M 229 3 83 0 143 
POS T 136 100 36 0 0 
POR 18 3 15 0 0 

POSDRU 602 334 268 0 0 
PODCA 25 0 24 0 1 
TOTAL 1.010 440 426 0 144 

Tabel nr. 5 – Situația recomandărilor în urma misiunilor de follow-up aferente perioadei de programare 2007-2013 
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 În ceea ce privește rezultatele acestor misiuni s-a constatat că, din totalul de 1.010 recomandări rămase 
deschise la data transmiterii aplicațiilor finale de plată, 43,56% au fost implementate, 14,26% sunt considerate 
închise, în timp ce 42,18% din total sunt în curs de implementare sau parțial implementate, urmând să facă 
obiectul monitorizării în misiunile ulterioare de audit.

 
 

3.1.2. POLITICA COMUNĂ DE PESCUIT 
Fondul European pentru Pescuit 

Programul Operațional pentru Pescuit  
 

Prezentare Politica Comună de Pescuit (PCP) a fost introdusă în anii 1970 și a cunoscut actualizări succesive, cea mai 
recentă dintre acestea intrând în vigoare la 1 ianuarie 2014. PCP reprezintă un set de reguli privind gestionarea 
flotelor europene de pescuit și pentru conservarea stocurilor de pește și are scopul de a se asigura că pescuitul 
și acvacultura sunt sustenabile din punct de vedere ecologic, economic și social și că furnizează alimente 
sănătoase pentru cetățenii UE. De asemenea, își propune să susțină un sector dinamic al pescuitului și să asigure 
un nivel decent de trai pentru comunitățile de pescari. La nivel național, obiectivele politicii de pescuit sunt realizate 
prin Programul Operațional pentru Pescuit (POP), cu finanțare din Fondul European pentru Pescuit (FEP). 
 

Stadiul implementării POP la data de 31.12.2017 se prezintă astfel: 
 

Programul 
operațional 

Alocări UE  
2007-2013 

Avans transferat de CE 
pentru perioada 2007-2013 

(prefinanțări) 

Sume  
rambursate  

de CE 

Sume 
rambursate de 
CE/alocare UE 

2007-2013

Total sume 
transferate de CE 

(prefinanțări + sume 
rambursate) 

Total sume 
transferate de 
CE/alocare UE 

2007-2013
mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei % mii euro mii lei %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/3*100 9 10 11=10/3*100
POP 178.273 827.900 32.300 150.001 137.059 636.504 76,88 169.359 786.505 95,00

Tabel nr. 6 – Situația alocărilor și stadiul implementării FEP în perioada de programare 2007-2013 
 
 
 
 

3.1.2.1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT  
             Finanțat din Fondul European pentru Pescuit 
 

Prezentare În perioada de raportare (1.07.2016-30.06.2017), pentru Programul Operațional Pescuit a fost finalizată o 
misiune de audit de operațiuni, fiind constatate deficienţe cu un impact financiar total de 556 mii lei, reprezentând
cheltuieli apreciate ca fiind neeligibile în sumă de 335 mii lei și abateri de la prevederile legislației naționale în 
domeniul achizițiilor publice, în sumă de 221 mii lei.

Principalele 
constatări în 
auditul de 
operațiuni 

În ceea ce privește aplicarea prevederilor legislației comunitare și/sau naționale în domeniul achizițiilor au 
fost constatate abateri pentru care Autoritatea de Audit a recomandat autorității de management aplicarea unor 
corecții financiare, dintre care exemplificăm: 
 în cazul a două proiecte având ca obiectiv execuția de lucrări de modernizare și amenajare piscicolă, 

respectiv achiziția și montarea de panouri fotovoltaice au fost identificate nereguli determinate de 
nerespectarea, la atribuirea contractelor, a prevederilor „Instrucțiunii privind procedura de achiziții aplicată 
beneficiarilor privați”, în sensul că a fost încălcat principiul tratamentului egal, nu a fost asigurat un grad 
adecvat de publicitate, fiind constatate, de asemenea, și divizări ale achiziției în mai multe contracte de 
valoare mai mică cu același obiect pentru a se asigura încadrarea valorii estimate a achizițiilor sub pragurile 
stipulate de art. 19 din OUG nr. 34/2006. Pentru aceste abateri au fost propuse corecții financiare de 10%, 
respectiv 25% din valoarea contractelor de achiziție, impactul financiar aferent cererilor de rambursare 
incluse în eșantionul auditat fiind în sumă de 133 mii lei; 

 în cazul unui proiect având ca obiectiv construirea unei pensiuni turistice și amenajarea incintei, inclusiv 
împrejmuirea, verificările efectuate au evidențiat faptul că la atribuirea contractului de execuție a unor lucrări 
pentru construirea unei pensiuni turistice cu amenajările aferente, beneficiarul nu a respectat prevederile 
„Instrucțiunii privind procedura de achiziții aplicată beneficiarilor privați” în ceea ce privește principiul 
tratamentului egal, fiind propusă aplicarea unei corecții financiare de 10% din valoarea contractului de 
achiziție în cauză, impactul finnciar aferent cererilor de rambursare incluse în eșantion fiind de 87 mii lei. 
În ceea ce privește modul de respectare a condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor au fost constatate abateri, 

dintre care se menționează: 
 în cazul a 6 proiecte au fost identificate abateri/nereguli, pentru care a fost stabilit un impact financiar în 

sumă totală de 333 mii lei, rezultate din autorizarea la plată și decontarea în mod eronat: 
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◘ a celei în care mijlocul fix a fost pus în funcțiune; 
◘ a unor cheltuieli neeligibile datorate includerii contravalorii contribuției în natură în calculul contribuției 

nerambursabile; 
◘ a valorii amortizabile a unui mijloc fix, calculată greșit de la data livrării și nu începând cu luna următoare 

contravalorii unui echipament de ocazie, al cărui preț plătit și decontat excede valoarea de piață, 
echipament care nu respecta condiţiile tehnice necesare pentru operațiune și care la data achiziției 
avea durata normală de funcționare expirată; 

◘ a unor articole de deviz care nu au fost găsite la locul de implementare a proiectului, precum și a unor 
cheltuieli reprezentând drepturi de autor solicitate la plată, contrar prevederilor din contractul de servicii 
care stipulează transferul gratuit al acestora. 

Recomandări În ceea ce privește auditul de operațiuni, pentru neregulile identificate au fost formulate recomandări autorității de 
management în vederea aplicării de corecții financiare, potrivit prevederilor legale în vigoare și recuperării sumelor 
neeligibile plătite necuvenit. 
 

Stadiul și 
impactul 
recomandărilor 
formulate în 
precedentele 
misiuni de audit 

În ceea ce privește recomandările formulate prin rapoartele de audit de operațiuni precedente, la data 
auditului erau în curs de implementare 43 de recomandări formulate în cazul unor abateri cu impact financiar, 
aspectele semnalate fiind în stadiu de monitorizare până la soluționare. Referitor la stadiul de implementare a 
recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit de sistem, acestea au fost implementate cu excepția a 
două recomandări care au rămas deschise și care urmează să fie monitorizate în continuare. 
 

Cazuri 
transmise la 
Departamentul 
pentru Lupta 
Antifraudă 
 

Pentru POP, verificările efectuate au evidențiat, în cazul unui beneficiar, nereguli care fac obiectul sesizării 
DLAF, constând în avizarea eronată a dosarului de achiziție în condițiile în care oferta selectată și declarată 
câștigătoare nu îndeplinea cerințele minime de calificare specificate de beneficiar în documentația de atribuire. 
Cazul a fost transmis DLAF, cu solicitarea de efectuare a verificărilor de specialitate.  
 

3.1.3. POLITICA DE COEZIUNE – OBIECTIVUL COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ, 
POLITICA DE EXTINDERE ȘI POLITICA DE VECINĂTATE 

Programe de cooperare și vecinătate  
 

Context Finanțarea programelor de cooperare teritorială europeană și vecinătate este asigurată în cadrul îndeplinirii 
obiectivelor Politicii de Coeziune (Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria), a Politicii de 
Extindere (Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Republica Serbia) și Politicii de Vecinătate 
(Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova și Programul Operațional Comun 
Bazinul Marii Negre). 

Situația alocărilor și a implementării acestor programe pentru perioada de programare 2007-2013 este 
prezentată în graficul următor: 

 
Grafic nr. 5 – Sumele alocate și sumele transferate de către Comisia Europeană pentru perioada 2007-2013,                                                                

în mii lei la cursul infoeuro din data de 31.12.2017, de 4,644 lei/euro 
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 În perioada de referință a prezentului raport, pentru programele de cooperare teritorială și vecinătate 
aferente perioadei de programare 2007-2013 au fost finalizate 6 rapoarte de audit și un raport final de control, 
astfel: 3 rapoarte de audit de operațiuni (PCT RO-BG, 2 pentru PCT RO-SE), 2 rapoarte de audit de închidere 
(PCT RO-SE și Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre”), un raport de audit pentru certificarea 
cheltuielilor în cazul Programului Operațional Comun de Cooperare România-Ucraina-Republica Moldova și 
„Bazinul Mării Negre” și un Raport final de control pentru PCT RO-SE).

 
3.1.3.1. POLITICA DE COEZIUNE – OBIECTIVUL COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria  
Finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

Prezentare Pentru dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu al Uniunii Europene, prin încurajarea cooperării și a 
schimbului de bune practici între toate regiunile Uniunii Europene, în cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială 
Europeană din cadrul Politicii de Coeziune, pentru perioada de programare 2007-2013, România a beneficiat 
de o asistență financiară nerambursabilă din partea Comisiei Europene, în sumă totală de 206.155 mii euro, 
respectiv 957.384 mii lei prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria. 

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, stadiul imple-
mentării programului, cumulat până la data de 31.12.2017 se prezintă după cum urmează: 

 

Program operațional 
Alocări UE  Sume rambursate de CE 
2007-2013 Sume rambursate de CE  %

mii euro mii lei mii euro mii lei % 

1 2 3 4 5 6=(5/3*100)
PCT România-Bulgaria 206.155 957.384 195.847 909.513 95,00

 

Tabel nr. 7 – Stadiul implementării PCT RO-BG la data de 31.12.2017 
 

Auditul de 
operațiuni 
 

În ceea ce privește activitatea de audit, în cursul perioadei de raportare în cadrul PCT RO-BG, a fost 
desfășurată o misiune de audit de operațiuni fiind auditate cheltuieli în valoare de 21.789 mii lei, ceea ce 
reprezintă 98,41% din totalul cheltuielilor declarate Comisiei Europene în ultima aplicație de plată, nefiind 
constatate deficienţe cu impact financiar. 
 
 

3.1.3.2. POLITICA DE EXTINDERE A UE 
             Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia  

Finanțat din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare 
 

Prezentare Alături de Obiectivul de Cooperare Teritorială Europeană, în perioada 2007-2013, la nivelul Uniunii Euro-
pene au fost finanțate și urmărite și obiectivele din cadrul Politicii de Extindere a UE și Politicii de Vecinătate. 

Politica de extindere a UE se referă la țările care în prezent aspiră să devină membre ale Uniunii 
Europene. Procedurile de admitere a unei țări în UE sunt complexe, garantând că noile state membre aderă 
numai atunci când îndeplinesc toate cerinţele şi doar după ce instituțiile UE, guvernele statelor membre şi 
guvernele ţărilor în cauză îşi vor fi exprimat acordul în mod activ. Politica UE cu privire la extindere 
garantează faptul că acest proces este gestionat foarte riguros, astfel încât procesul de aderare să aducă 
beneficii ambelor părţi implicate, și anume UE şi ţărilor în curs de aderare. 

În România, în perioada 2007-2013, a fost derulat programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-
Republica Serbia, România beneficiind prin acest program de o finanțare în valoare de 53.117 mii euro, 
respectiv 246.675 mii lei. Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, stadiul implementării programului la data de 31.12.2017 se prezintă după cum urmează: 

Program operațional 
Alocări UE Sume rambursate de CE 
2007-2013 Sume rambursate de CE %

mii euro mii lei mii euro mii lei % 

1 2 3 4 5 6=(5/3*100)
PCT România-Serbia 53.117 246.675 50.461 234.341 95,00

Tabel nr. 8 – Stadiul implementării PCT RO-SE la data de 31.12.2017 

Auditul de 
operațiuni 

În cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia 2007-2013 au avut 
loc 2 misiuni de audit de operaţiuni, dintre care o misiune corespunzătoare cheltuielilor declarate CE în primul 
semestru al anului 2017 și o misiune aferentă cheltuielilor incluse în cererile de rambursare noi, care au fost 
declarate către Comisia Europeană în Declarația finală de cheltuieli. 
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În cadrul primei misiuni, din totalul cheltuielilor declarate în sumă de 27.314 mii lei a fost auditat un eșantion 
în sumă de 8.872 mii lei, ceea ce reprezintă 32,48% din totalul cheltuielilor declarate în semestrul I 2017. 

De asemenea, au fost auditate integral cheltuielile declarate Comisiei Europene prin Declarația finală de 
cheltuieli și solicitate prin APF, în sumă totală de 3.000 mii lei. 

În urma verificărilor efectuate în cadrul celor două misiuni nu au fost identificate abateri sau deficiențe, 
astfel că nu au fost făcute constatări și recomandări. 

Stadiul și impactul recomandărilor formulate în precedentele misiuni de audit 
Misiunile de audit de operaţiuni au cuprins şi verificarea modului de implementare a recomandărilor 

formulate în auditurile precedente. Dintr-un total de 22 de recomandări, în misiunea de audit de operaţiuni 
aferentă cheltuielilor declarate CE în primul semestrul I al anului 2017, în cadrul Programului IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România-Republica Serbia 2007-2013, au fost considerate implementate 5 recomandări, iar 
17 recomandări sunt în curs de implementare. 

Auditul de 
închidere 

În perioada de raportare a fost derulată o misiune de audit de închidere, fiind elaborate și transmise în 
termenul prevăzut de articolul 105 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 718/2007, respectiv 
31.03.2018, Raportul final de control și Declarația de închidere. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice auditului de închidere, în cadrul misiunii de audit pe teren au fost 
examinate versiunile inițiale și revizuite ale Declarației finale de cheltuieli, Aplicației de plată a soldului final, Raportului 
final de implementare și Anexei XI din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 – Declarația finală privind sumele retrase, 
recuperate, în curs de recuperare și care nu mai pot fi recuperate, inclusiv documentele-suport. 

Cheltuielile certificate de ACP incluse în Aplicația finală de plată, au fost în sumă de (-)3.939 mii lei, reprezentând 
cheltuielile declarate cumulat la nivelul programului operațional de la începutul perioadei de programare. 

                                      - mii lei - 
Program 

operațional 
Cheltuieli declarate de AM în 
Declarația finală de cheltuieli 

Eșantion  
de audit

Cheltuieli declarate CE în Aplicația finală de plată  
(cumulat pentru perioada de programare 2007-2013)

RO-SE 8.534 3.777 (-)3.939 
 

Tabel nr. 9 – Cheltuielile declarate CE în proiectul inițial al Aplicației finale de plată la închiderea PO România-Serbia 

 Verificările preliminare au fost derulate pe bază de eșantion și au vizat, în principal, următoarele aspecte: 
 cheltuielile declarate în versiunea inițială a Declarației de cheltuieli, fiind selectat un eșantion în valoare de 

3.777 mii lei; 
 cheltuielile care intră sub incidența art. 95 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și art. 57^7 din OUG nr.

66/2011; 
 încadrarea proiectelor într-una dintre categoriile de proiecte funcționale/fazate/nefuncționale/generatoare 

de venituri; 
 modul în care sunt reflectate debitele în cadrul Anexei XI – Declarația anuală privind sumele retrase, recu-

perate, în curs de recuperare și cele care nu pot fi recuperate.
Raportul final 
de control și 
Declarația de 
închidere 
 

Raportul final de control a fost elaborat de către Autoritatea de Audit în baza art. 105 alin. (1) lit. d) şi art. 
29 alin. (2) lit. b) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 718/2007 şi art. 18 alin. (3) din Regulamentul Comisiei 
(CE) nr. 1828/2006. 

Raportul final de control cuprinde sinteza activității de audit efectuate în perioada 1.01.2016-30.06.2017, 
respectiv: 
 auditul privind implementarea recomandărilor rămase deschise din auditurile de sistem și auditurile de 

operațiuni precedente; 
 auditul operațiunilor pentru cheltuielile declarate Comisiei Europene în perioada 1.01.2016-30.06.2017;  
 auditul privind închiderea programului operațional. 

Pe baza Raportului final de control a fost emisă o Declarație de închidere cuprinzând o opinie calificată, 
datorată cazurilor de nereguli semnalate și limitării ariei de aplicare a auditului pentru suma de 9.655,68 mii 
lei, din care:  
 1.163 mii lei reprezintă nereguli constatate în cadrul activităților de audit (2009-2017); 
 8.492 mii lei reprezintă limitarea ariei de audit.  

Limitarea de arie este formată din cheltuieli declarate de Autoritatea de Management ca fiind sub incidența art. 
95 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, respectiv a art. 57^7 din OUG nr. 66/2011 și cheltuieli noi, 
incluse în Aplicația finală de plată, pentru care Autoritatea de Audit nu a efectuat audit de operațiuni.
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3.1.3.3. POLITICA DE VECINĂTATE 
 

Prezentare Politica de Vecinătate a fost lansată în 2003 și a fost dezvoltată pe tot parcursul anului 2004 cu scopul de 
a evita apariția unor noi linii de divizare între UE extinsă și vecinii săi și de a se concentra pe consolidarea 
prosperității, stabilității și securității tuturor. 

Prin intermediul Politicii Europene de Vecinătate, UE oferă vecinilor săi o relație privilegiată, care se 
bazează pe un angajament reciproc în favoarea valorilor comune (democrație și drepturile omului, statul de 
drept, buna guvernare, principiile economiei de piață și dezvoltarea sustenabilă). Politica de Vecinătate sprijină 
coordonarea politică și aprofundarea integrării economice, îmbunătățirea mobilității și contactele 
interpersonale. Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP/ENPI) este principalul instrument 
financiar pentru punerea în aplicare a Politicii de Vecinătate. 

În perioada 2007-2013, prin finanțarea din ENPI au fost derulate în România Programul Operațional Comun 
România-Ucraina-Republica Moldova și Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre”, România 
beneficiind de o finanțare în sumă de 154.837 mii euro, respectiv 719.063 mii lei.  

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, stadiul imple-
mentării programelor, la data de 31.12.2017, se prezintă după cum urmează: 

 
 

Program operațional 
Alocări UE Sume rambursate de CE 
2007-2013 Sume rambursate de CE  %

mii euro mii lei mii euro mii lei % 

1 2 3 4 5 6=(5/3*100)
POC România-Ucraina-Republica Moldova 126.718 588.478 111.864 519.496 88,28
POC Marea Neagră 28.119 130.585 25.517 118.501 90,75
TOTAL 154.837 719.063 137.381 637.997 88,73

 

Tabel nr. 10 – Stadiul implementării programelor de cooperare și vecinătate la data de 31.12.2017 
 

 
3.1.3.3.1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 
                 Finanțat din Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat 
 

 

Auditul de 
certificare 

În perioada de raportare a fost derulată misiunea de certificare a cheltuielilor și a veniturilor declarate în 
Raportul anual de implementare pentru anul 2017 de către Autoritatea Comună de Management. 
În perioada de referință pentru cheltuielile realizate, care face obiectul raportării (1.07.2016-30.06.2017), 
pentru acest program au fost declarate Comisiei Europene cheltuieli în sumă totală de 76.732 mii lei. 
Eșantionul auditat a fost în sumă de 57.563 mii lei, reprezentând 75% din cheltuielile declarate.  

Obiectivele specifice ale auditului au constat în: 
 verificarea veniturilor declarate la nivelul contului programului operațional; 
 verificarea modului în care au fost realizate plățile de către Autoritatea Comună de Management către 

beneficiari, respectiv dacă acestea au la bază documente justificative și respectă prevederile legale și 
procedurale în vigoare; 

 verificarea cheltuielilor de asistență tehnică declarate, din punct de vedere al legalității și regularității, cu 
respectarea prevederilor art. 33 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 951/2007; 

 verificarea modului de realizare a auditului de sistem de către Serviciul de audit intern din cadrul Autorității 
Comune de Management și a modului de implementare a planului de audit al proiectelor; 

 evaluarea sursei de finanțare pentru salariile angajaților Autorității Comune de Management și pentru 
cheltuielile specifice spațiilor de desfășurare a activităților; 

 verificarea modului de implementare a recomandărilor anterioare de audit.  
 

Stadiul și 
impactul 
recomandărilor 
formulate în 
precedentele 
misiuni de audit 

 

Cu privire la implementarea recomandărilor de audit formulate în rapoartele anterioare de audit s-a 
constatat faptul că din cinci recomandări rămase în implementare la data raportului de audit, trei au fost 
implementate și două sunt în curs de implementare. 
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3.1.3.3.2. PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN DE COOPERARE „BAZINUL MĂRII NEGRE” 
                Finanțat din Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat 

 

Audit de 
închidere 

În perioada de raportare a fost derulată o misiune de audit privind evaluarea valabilității Cererii de plată 
finală și a Declarației finale de cheltuieli a Programului Operațional Comun ENPI CBC „Bazinul Mării Negre”
2007-2013, în baza prevederilor art. 31 și 32 coroborat cu art. 46 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 951/2007 
privind regulile de implementare pentru programele de cooperare transfrontalieră finanțate în baza Regula-
mentului Parlamentului și Consiliului European (CE) nr. 1638/2006, stabilind regulile generale ale Instrumentului
European de Vecinătate și Parteneriat. 

Pe baza verificărilor efectuate s-a obținut o asigurare rezonabilă că situațiile financiare pentru perioada de 
raportare, precum și situațiile financiare finale prezentate Comisiei Europene sunt corecte și prezintă cu 
fidelitate, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Programului Operațional Comun „Bazinul Mării 
Negre” 2007-2013 și, în consecință, că tranzacțiile de la baza lor sunt legale și corecte, cu excepția sumelor 
constatate ca neeligibile prin Raportul de audit al proiectelor întocmite de un operator economic specializat și 
raportate de Autoritatea Comună de Management prin Raportul de implementare. 
 

3.2. Acțiuni de audit vizând programele și fondurile aferente  
perioadei de programare 2014-2020  

 

Prezentare Pentru perioada de programare 2014-2020, România are la dispoziție fonduri europene nerambursabile în 
valoare de 43.301.393 mii euro, respectiv 201.091.669 mii lei, a căror alocare pe politici este reprezentată în 
graficul următor: 

 

 

Grafic nr. 6 – Situația alocărilor ce revin României în funcție de politicile europene 2014-2020, în mii lei 
 

Politica de 
Coeziune (PC) 

Politica de Coeziune este una dintre cele mai importante şi mai complexe politici ale Uniunii Europene, 
statut care decurge din obiectivul de reducere a decalajelor economice, sociale şi teritoriale între diversele 
regiuni şi state membre ale UE. 

Pentru perioada 2014-2020, PC are două obiective prioritare: 
- investiții pentru creștere și locuri de muncă în statele membre și în regiuni;  
- cooperare teritorială europeană. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor PC, principalele programe operaționale implementate în România sunt: 
Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Regional, Programul Operațional Inițiativa 
pentru IMM-uri, Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Capital Uman, Programul 
Operațional Capacitate Administrativă, Programul Operațional Asistență Tehnică. 

În cadrul celui de-al doilea obiectiv al PC – Obiectivul cooperare teritorială europeană1 – având finanțare 
din FEDR, la nivelul României se implementează 2 programe de cooperare transfrontalieră, și anume: 
Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria.  

                                                            
1 Obiectivul cooperare teritorială europeană este prezentat separat, împreună cu toate programele de cooperare teritorială europeană. 

106.561.182
89.740.823
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PCP - 782.149
PMA - 729.052
PE - 347.863
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Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), cumulat până la data de 
31.12.2017, stadiul implementării programelor operaționale din cadrul Politicii de Coeziune – Obiectivul 
investiții pentru creștere și locuri de muncă este cel prezentat în tabelul următor: 
 

Programul 
operațion

al 

Alocări UE  
2014-2020 

Avans transferat de CE 
pentru perioada  

2014-2020 (prefinanțări) 

Sume  
rambursate  

de CE 

Sume  
rambursate de 
CE/alocare UE  

2014-2020

Total sume transferate de 
CE (prefinanțări + 
sume rambursate) 

Total sume 
transferate de 
CE/alocare UE 

2014-2020
mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei % mii euro mii lei %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/3*100 9 10 11=10/3*100
        Politica de Coeziune – Obiectivul investiții pentru creștere și locuri de muncă
POR 6.600.000 30.650.400 414.081 1.922.992 24.273 112.724 0,37 438.354 2.035.716 6,64
POIIMM 100.000 464.400 2.625 12.191 83.781 389.079 83,78 86.406 401.269 86,41
POIM 9.418.524 43.739.625 586.331 2.722.921 858.288 3.985.889 9,11 1.444.619 6.708.811 15,34
POC 1.329.787 6.175.531 82.711 384.110 59.119 274.549 4,45 141.830 658.659 10,67
POCU 4.326.839 20.093.840 270.297 1.255.259 0 0 0,00 270.297 1.255.259 6,25
POCA 553.192 2.569.024 34.450 159.986 20.668 95.982 3,74 55.118 255.968 9,96
POAT 212.766 988.085 14.096 65.462 44.586 207.057 20,96 58.682 272.519 27,58
Total 22.541.108 104.680.905 1.404.591 6.522.921 1.090.715 5.065.280 4,84 2.495.306 11.588.201 11,07

Tabel nr. 11 – Stadiul implementării programelor operaționale aferente Politicii de Coeziune – Obiectiv investiții la 31.12.2017 
 

Activități de 
audit aferente 
perioadei de 
programare 
2014-2020 

În cadrul misiunilor de audit privind perioada de programare 2014-2020, Autoritatea de Audit a efectuat 
27 de misiuni de audit, dintre care: 12 misiuni privind desemnarea autorităților naționale responsabile cu 
gestionarea asistenței financiare 2014-2020, 4 misiuni de audit de sistem, 3 misiuni de audit de operațiuni 
privind auditul cheltuielilor certificate și declarate CE în perioada de raportare, 5 misiuni de certificare a 
cheltuielilor, 3 misiuni privind auditul conturilor transmise CE. 

 Totodată, în cadrul Autorității de Audit au fost încheiate 16 rapoarte anuale de control, care au fost 
transmise Comisiei Europene împreună cu opinia de audit, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (5) 
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

Desemnarea 
autorităților 
naționale 
responsabile 
cu 
gestionarea 
asistenței 
financiare 
2014-2020 
 

Obligațiile de audit ale Autorității de Audit în cadrul perioadei de raportare au vizat și efectuarea auditului 
în vederea desemnării autorităților naționale responsabile cu gestionarea asistenței financiare 2014-2020.  

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 art.124, desemnarea autorităților națio-
nale se întemeiază pe un raport și un aviz din partea unui organism de audit independent, care evaluează 
îndeplinirea de către autorități a criteriilor de acreditare stabilite în acest sens în Anexa XIII la Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013. 

Pentru a fi desemnată, o autoritate națională trebuie să îndeplinească în mod corespunzător toate 
criteriile de acreditare aplicabile, iar opinia de audit emisă de Autoritatea de Audit trebuie să fie una fără 
rezerve. Doar în aceste condiții se poate aprecia că sistemul de management și control instituit la nivelul unui 
program operațional răspunde integral cerințelor stabilite la nivelul Uniunii Europene, iar autoritățile naționale 
responsabile cu gestionarea programului sunt pregătite din punct de vedere formal să gestioneze asistența 
financiară alocată prin programul operațional.  

 

În ceea ce privește procesul de desemnare, informațiile pot fi sintetizate conform tabelului de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

PO 
Data primirii versiunii inițiale 
a „pachetului de desemnare” 

Perioada misiunii auditului  
de desemnare 

Data de notificare a  
Comisiei Europene 

Tip de opinie 

1. PO IIMM 20.03.2017 19.04.2017-31.05.2017 26.07.2017 

Opinie necalificată cu un 
paragraf de evidențiere  

2. POAT 20.03.2017 19.04.2017-31.05.2017 27.07.2017 
3. POCA 20.03.2017 19.04.2017-31.05.2017 27.07.2017 
4. POIM 27.03.2017 24.04.2017-12.07.2017 08.08.2017 
5. POR 30.03.2017 19.04.2017-12.07.2017 21.08.2017 
6. RO-HU 25.04.2017 09.05.2017-09.06.2017 07.08.2017 Opinie necalificată 
7. POC 28.04.2017 11.05.2017-12.07.2017 09.08.2017 

Opinie necalificată cu un 
paragraf de evidențiere  

8. POCU 28.04.2017 29.05.2017-30.06.2017 11.08.2017 
9. RO-UA 28.04.2017 21.06.2017-28.07.2017 25.10.2017 
10. RO-MD 28.04.2017 26.06.2017-31.07.2017 25.10.2017 
11. POPAM 03.05.2017 11.05.2017-31.07.2017 11.08.2017 
12. POC BMN 20.09.2017 21.06.2017-28.07.2017 25.10.2017 

Tabel nr. 12 – Tabloul general al procesului de desemnare 
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 Obiectivul general al auditului de desemnare a fost acela de a evalua pentru fiecare program operațional 
conformitatea autorității de management și a autorității de certificare cu criteriile de desemnare referitoare la 
mediul de control intern, gestionarea riscurilor, activitățile de gestiune și control, monitorizare.  

Activitățile de audit IT din procesul de desemnare au vizat sistemele informatice SMIS-CSNR 2 și SMIS 
2014+/MySMIS 2014/SMIS Minimal și aplicațiile contabile utilizate la nivelul autorităților de management și 
al Autorității de Certificare. Activitatea de audit IT a cuprins atât evaluarea capacității funcționale a sistemelor 
informatice de a răspunde cerințelor impuse prin regulamentele CE pentru perioada de programare 2014-
2020, cât și evaluarea asigurării securității sistemelor informatice conform standardelor internaționale ISO 
27001/27002:2013 și COBIT. 

Principalele deficiențe identificate se referă la capacitatea sistemului informatic de a asigura: 
1. schimbul electronic de date cu beneficiarii conform cerințelor art. 122 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 și art. 8-10 din Regulamentul (UE) nr. 1011/2014; 
2. generarea conturilor anuale conform cerințelor art. 137 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și 

Anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1011/2014;  
3. generarea raportărilor financiare prevăzute în art. 112 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și Anexa II 

la Regulamentul (UE) nr. 1011/2014; 
4. înregistrarea și stocarea sub formă electronică a datelor pentru fiecare operațiune prevăzute în Anexa III 

la Regulamentul (UE) nr. 480/2014. 
În ceea ce privește asigurarea securității sistemelor informatice conform standardelor internaționale, 
deficiențele constatate au vizat în principal: 
1. lipsa unui cadru procedural pentru managementul securității informației, managementul programelor și 

proiectelor IT, dezvoltarea și modificarea aplicațiilor informatice și pentru gestionarea relației cu furnizorii 
de servicii de dezvoltare a aplicațiilor informatice; 

2. lipsa unui plan de testare detaliat pentru sistemul informatic SMIS 2014+/MySMIS 2014/SMIS Minimal. 
Pentru deficiențele constatate au fost identificate metode alternative de asigurare a funcționalității până la 

soluționarea deficiențelor funcționale și planuri de măsuri corective pentru remedierea deficiențelor de securitate 
și funcționale suficiente pentru a permite emiterea unor opinii fără rezerve pentru toate programele operaționale. 

Autoritatea de Audit a emis o opinie fără rezerve, prezentând, acolo unde a fost cazul, situațiile care mai 
necesitau îmbunătățiri în cadrul unui paragraf de evidențiere. Constatările și recomandările formulate în 
cadrul misiunilor de audit de desemnare au fost urmărite în cursul acțiunilor de audit de sistem. 

Auditul 
cheltuielilor 
declarate CE 
pentru 
perioada de 
programare 
2014-2020 

În ceea ce privește FESI, anul contabil stabilit prin regulamentele europene începe la data de 1 iulie și 
se încheie la data de 30 iunie în anul următor, statul membru având obligația de a transmite până la data de 
15 februarie, ulterioară datei de 30 iunie, Pachetul de închidere anuală care cuprinde Declarația de gestiune 
și rezumatul anual furnizate de autoritățile de management, conturile anuale furnizate de Autoritatea de 
Certificare, Raportul anual de control și opinia de audit, furnizate de către Autoritatea de Audit.  
Pentru perioada de raportare a prezentului raport public a fost luat în considerare anul contabil 2017, cu 
începere la 1 iulie 2016 și încheiat la 30.06.2017. Ca urmare a finalizării procesului de desemnare după data 
de 1 iulie 2017, pentru anul contabil 2017, nu au fost declarate cheltuieli CE în cazul majorității programelor 
FESI (cu excepția programului INTERREG România-Bulgaria), pentru statul român existând doar obligația 
de a transmite pachetul de asigurare FESI până la data de 15.02.2018. 

Pentru programele și fondurile la nivelul cărora au fost declarate cheltuieli în perioada de programare 2014-
2020, Autoritatea de Audit a verificat cheltuielile certificate și declarate Comisiei Europene, în sumă de 498.103 
mii lei, reprezentând 3,3% din totalul cheltuielilor declarate CE, în valoare de 15.116.834 mii lei.  

                                                                                                                                                                                                                         - mii lei - 

Program/fond 
Cheltuieli certificate și 
declarate CE din care a 
fost extras eșantionul 

Cheltuieli  
auditate  

Erori detectate cu 
impact financiar în 
cheltuielile auditate 

din care: 

Corecții financiare aplicate 
pentru încălcarea normelor 

în materie de achiziții 

Cheltuieli 
neeligibile  

1 2 3 4=5+6 5 6 
Fondurile pentru Agricultură și Pescuit 14.968.958 414.654             753                    7      746
Cooperare Teritorială Europeană 36.011 22.499                78                   78           0 
Alte fonduri 111.865 60.950            904                    0       904

TOTAL 15.116.834 498.103           1.735                   85     1.650 

Tabel nr. 13 – Impactul financiar al neregulilor constatate în cheltuielile auditate la nivelul cheltuielilor declarate pentru perioada de programare 2014-2020 
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3.2.1. POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și  

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 
 
 

Prezentare Politica Agricolă Comună (PAC) este o altă politică importantă a UE. Aceasta este una dintre primele politici 
comunitare, creată cu obiectivul asigurării necesarului de alimente la nivel european. 
PAC este constituită din doi piloni:  
1. organizațiile comune de piață (măsurile comune de reglementare a funcționării piețelor produselor agricole) 

cu finanțare din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); 
2. dezvoltare rurală – măsurile structurale care vizează dezvoltarea echilibrată a zonelor rurale, finanțarea 

fiind asigurată prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 
În vederea îndeplinirii obiectivelor Politicii Agricole Comune, pentru perioada de programare 2014-2020, 

România beneficiază de o asistență financiară nerambursabilă din partea Comisiei Europene, în sumă totală 
de 89.740.823 mii lei, respectiv 19.324.036 mii euro. 

Până la data de 31.12.2017, nivelul rambursărilor de la Comisia Europeană pentru cheltuielile efectuate și 
declarate cumulat până la data de 15.10.2017 este în sumă totală de 25.999.824 mii lei, respectiv 5.598.584 
mii euro, reprezentând 28,97% (cu prefinanțare) din valoarea totală a alocărilor aferente perioadei 2014-2020. 

 

Situația pe cele două fonduri se prezintă astfel: 
 

Program  
operațional 

Alocări UE  
2014-2020  

cumulat contribuţie CE
Prefinanțări 

Sume  
rambursate  

de CE 

Sume 
rambursate de 
la CE/alocarea 
UE 2014-2020  

Total sume  
transferate de CE 

(prefinanțări + sume 
rambursate) 

Total sume 
transferate de 
CE/alocarea 

UE 2014-2020
mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei % mii euro mii lei % 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/3 *100) 9 10 11(10/3*100)

FEADR 8.127.996 37.746.413 325.120 1.509.857 1.991.026 9.246.325 24,50 2.316.146 10.756.182 28,50 

FEGA 11.196.040 51.994.410 0 0 3.282.438 15.243.642 29,32 3.282.438 15.243.642 29,32 

 Total 19.324.036 89.740.823 325.120 1.509.857 5.273.464 24.489.967 27,29 5.598.584 25.999.824 28,97 
 

Tabel nr. 14  – Stadiul implementării FEADR și FEGA la 31.12.2017, în mii lei și mii euro 
 

 
Grafic nr. 7 – Sume alocate, cheltuieli rambursate și total sume transferate de CE din FEADR și FEGA pentru perioada de programare 2014-2020, în mii lei 

 

 În ceea ce privește activitatea de auditare a FEADR și FEGA, în conformitate cu cerințele art. 9 din 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, ale art. 5 și art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 908/2014 al Comisiei și cu 
standardele de audit internațional acceptate (IFAC), pentru perioada de raportare a „exercițiului financiar 
agricol”, stabilită în intervalul 16.10.2016-15.10.2017, în conformitate cu prevederile art. 39 din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013, au fost realizate două misiuni de audit de certificare a conturilor anuale. 
Situația cheltuielilor declarate, auditate și a erorilor identificate în misiunile de audit de certificare din perioada 
de raportare este prezentată în tabelul nr. 15. 
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                           - mii lei - 

Program 
operațional 

Cheltuieli  
declarate 

Cheltuieli  
auditate 

Erori detectate cu  
impact financiar în 
cheltuielile auditate 

din care: 

Corecții financiare aplicate pentru 
încălcarea normelor în materie de achiziții 

Cheltuieli 
neeligibile 

FEADR 7.052.772 253.661 263 7 256

FEGA 7.916.186 160.993 490 0 490
Total 14.968.958 414.654 753 7 746

Tabel nr. 15 – Impactul financiar al neregulilor constatate în cheltuielile auditate la nivelul FEADR și FEGA 
 

 

 
 

Graficul nr. 8 – Situația cheltuielilor declarate, auditate și nivelul erorilor, în mii lei 

 
3.2.1.1. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
 

Prezentare Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), derulat prin Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR), este reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și Regulamentul (UE) nr.
1305/2013 contribuind la îndeplinirea obiectivelor și implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 
2014-2020 (PNDR).  

Din datele prezentate mai sus rezultă că la 31.12.2017, alocările de la Comisia Europeană sunt de 
8.127.996 mii euro, respectiv 37.746.413 mii lei, față de care au fost realizate rambursări de la Comisia 
Europeană în valoare de 1.991.026 mii euro, respectiv 9.246.325 mii lei, ceea ce reprezintă 24,50% din totalul 
alocărilor. 

Pentru perioada de raportare aferentă „exercițiului financiar agricol” (16.10.2016-15.10.2017), Autoritatea 
de Audit a efectuat un audit de certificare la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în legătură 
cu funcția acesteia de agenție de plăți pentru Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).  

Din cheltuielile declarate în perioada de raportare, în valoare de 7.052.772 mii lei, a fost extras un eșantion 
în valoare totală de 253.661 mii lei, reprezentând 3,59% din cheltuielile declarate. Valoarea totală a erorilor 
identificate a fost în sumă de 263 mii lei, din care 256 mii lei provin din efectuarea, decontarea și certificarea 
unor cheltuieli neeligibile și 7 mii lei din abateri de la prevederile legislației europene și/sau naționale în 
domeniul achizițiilor publice. 

În continuare sunt prezentate sintetic principalele constatări rezultate în urma verificărilor de audit efectuate.
 

Constatări Constatări referitoare la acreditare 
Activități de control: Ordonanțarea plăților – Controale administrative și la fața locului  
Ca urmare a activităților desfășurate de OC privind examinarea sistemului de control intern s-au constatat 
următoarele: 
Populația IACS:  
 funcționarea necorespunzătoare, în unele cazuri, a verificărilor efectuate de agenția de plăți asupra cererilor 

de plată depuse de beneficiar în ceea ce privește completitudinea acestora, îndeplinirea condițiilor de 
eligibilitate conform documentelor justificative, respectarea termenelor de depunere, fiind identificate situații 
în care agenția de plăți nu a aplicat penalitatea de 1% pentru fiecare zi de întârziere pentru cererile de plată 
incomplete;
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 neconcordanțe între suprafața declarată în unele cereri unice de plată și suprafețele înscrise în docu-
mentele doveditoare ale utilizării terenului (adeverințele eliberate de primării);  

 în efectuarea controalelor aferente cererilor de sprijin au fost identificate unele cazuri, în care nu au fost 
respectate prevederile procedurale privind metoda digitizării. 

Populația Non IACS:  
 lipsa controalelor în etapa de contractare pentru verificarea îndeplinirii/menținerii calității de membru al 

grupului de către fiecare producător agricol, respectiv deținerea unei baze de producție și declararea în 
scris a intenției de a comercializa producția agricolă prin intermediul grupului; 

 funcționarea incompletă a sistemului informatic SPCDR – Sistemul de Procesare al Cererilor pentru 
Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

 

Mediul intern 
 legat de verificările OC asupra respectării standardului privind delegarea, acestea au vizat, pe de o parte,

activitatea de monitorizare desfășurată de către AFIR asupra sarcinilor delegate către alte instituții și, pe 
de altă parte, activitatea de implementare a măsurilor delegate, desfășurată de către organismele delegate, 
fiind constatate deficiențe care privesc următoarele aspecte: 
 necorelarea procedurilor Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 

(ANSVSA) pentru efectuarea inspecțiilor cu procedurile Agenției de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) privind ecocondiționalitatea în ceea ce privește identificarea și înregistrarea 
animalelor pe baza mărcii auriculare (crotalie);  

 neactualizarea manualului de proceduri privind calculul și aprobarea sumelor de plată, a sancțiunilor, 
a sumelor necuvenite pentru schemele/măsurile/plățile solicitate în Cererea unică de plată, precum și 
a manualelor de proceduri privind autorizarea la plată a cererilor de sprijin/plată pentru măsura 215 –
plăți în favoarea bunăstării animalelor. 

 

Teste de fond ale tranzacțiilor operaționale și neoperaționale 
Rezultatele testelor de fond în ceea ce privește populația FEADR inclusă în IACS 
 neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate specifice pentru Subpachetul 3a) – reducerea pulberilor cu 30% 

față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat, în cazul 
unui beneficiar care a aplicat în cadrul Măsurii 14 – Bunăstarea animalelor – Pachetul a) – porcine, existând 
suspiciunea că înregistrările determinărilor zilnice în registrele aparținând beneficiarului în cauză nu sunt 
reale și nu sunt urmare a unor măsurători ale aparatelor aparținând în fapt societății. Impactul financiar 
stabilit a fost în sumă de 247 mii lei; 

 determinarea și autorizarea la plată în mod eronat a unor suprafețe de teren agricol fără a fi îndeplinite 
condițiile de eligibilitate, în sensul că fie suprafețele în cauză aparțineau din punct de vedere cadastral unor 
localități ce nu se regăseau în lista zonelor eligibile, fie solicitanții de ajutor nu au prezentat documente 
doveditoare privind utilizarea terenului. Impactul financiar a fost în sumă de 4 mii lei. 

 

Rezultatele testelor de fond în ceea ce privește populația FEADR neinclusă în IACS 
 în cazul unei proceduri de achiziție s-a constatat că atribuirea contractului de lucrări de către beneficiarul unui 

proiect finanțat din FEADR pentru realizarea unui obiectiv de investiții în cadrul Submăsurii 6.4 – Investiții în 
crearea și dezvoltarea de activități neagricole s-a realizat cu încălcarea prevederilor Manualului operațional 
de achiziții pentru beneficiari privați, în sensul că nu există o concordanță între specificațiile tehnice ale cererii 
de ofertă și proiectul tehnic, iar oferta câștigătoare nu respectă caracteristicile tehnice solicitate prin cererea 
de ofertă. Impactul financiar a fost în sumă de 8 mii lei; 

 în cazul unui alt proiect, având ca obiectiv realizarea/reabilitarea a trei tronsoane de drum, s-au constatat 
diferențe în faza de execuție față de proiectul tehnic și față de situațiile de lucrări decontate într-o tranșă 
anterioară de plată, iar datele din raportul de control pe teren nu corespundeau cu situația identificată la 
fața locului. În aceste condiții, diferența trebuie tratată drept cheltuială neeligibilă, impactul financiar stabilit 
fiind în sumă de 2 mii lei; 

 în urma efectuării verificărilor documentare și a vizitei la un beneficiar de sprijin financiar nerambursabil 
acordat prin Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici s-a constatat faptul că acesta a 
încălcat prevederile Deciziei de finanțare cu privire la obligativitatea de a înregistra în primii trei ani o 
creștere de 20% a producției agricole destinate comercializării și de a crește dimensiunea economică a 
exploatației agricole cu minimum 3 UDE (unitate de dimensiune economică), față de situația inițială prezentată 
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în Planul de afaceri. Cazul a fost transmis spre investigare la DLAF, întrucât au fost identificate anumite 
indicii de fraudă constând în: 
 prezentarea de documente ce atestă comercializarea unei părți din producția realizată în fermă, 

asupra cărora există suspiciunea întocmirii, ulterior datei de efectuare a tranzacțiilor. În plus, 
verificările au scos în evidență faptul că fermierul nu deținea o infrastructură adecvată care să-i fi 
permis creșterea numărului mare de animale valorificate, așa cum a rezultat din documentele de 
comercializare prezentate; 

 depunerea Declarațiilor privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de normă de venit 
pentru anii 2013, 2014 si 2015 nu s-a făcut anual așa cum prevede Codul fiscal, ci în anul 2015, 
respectiv în anul depunerii Cererii de plată tranșa IV; 

 neconcordanța dintre Registrul de încasări și plăți și Registrul exploatației (perioada 2013-2017) în 
sensul că beneficiarul nu a înregistrat în evidența contabilă tranșa de plată numărul IV, deși plățile au 
fost efectuate de către AFIR.   

 

Rezultatele testelor aplicate tranzacțiilor neoperaționale 
Ca urmare a verificărilor efectuate în scopul testării de fond a veridicității, exhaustivității și exactității sumelor înscrise 
în Anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 au fost identificate următoarele deficiențe: 
 în cazul unui fermier, la testarea datelor din Anexa III s-a constatat că valoarea sancțiunii pentru 

nerespectarea condiției de ecocondiționalitate (contribuție FEADR) a fost calculată în mod eronat prin 
aplicarea unei rate de cofinanțare FEADR de 85% în loc de 95%, fapt care a determinat o înregistrare 
eronată în contabilitate și în Anexa III, pe coloana aferentă cazurilor noi.  

 

Recomandări Pentru deficiențele identificate, principalele recomandări formulate de Autoritatea de Audit au vizat: 
 actualizarea manualelor de proceduri în sensul completării prevederilor procedurale cu verificări/controale 

identificate ca fiind lipsă sau insuficiente și aplicarea acestor proceduri; 
 luarea măsurilor necesare pentru asigurarea funcționării tuturor modulelor din SPCDR (Sistemul de 

procesare a cererilor de dezvoltare rurală); 
 introducerea în etapa de contractare a unor controale privind îndeplinirea/menținerea calității de membru 

al grupului de către fiecare producător agricol, respectiv deținerea unei baze de producție și declararea în 
scris a intenției de a comercializa producția agricolă prin intermediul grupului; 

 corectarea datelor raportate prin intermediul statisticilor de control prin înregistrarea unor informații corecte 
cu privire la controalele la fața locului/administrative; 

 reinstrumentarea dosarelor cererilor de plată în vederea corectării suprafețelor determinate de APIA pentru 
plată înainte de aplicarea sancțiunilor, pe baza rezultatelor controalelor OC, precum și recuperarea sumelor 
plătite necuvenit fermierilor; 

 reverificarea modului în care sunt respectate criteriile de eligibilitate și selecție, precum și verificarea 
posibilelor condiții artificiale create de către unii beneficiari pentru accesarea fondurilor; 

 calcularea și reținerea cheltuielilor constatate ca neeligibile la reverificarea pe teren din tranșa finală ce se 
va deconta beneficiarului proiectului; 

 reanalizarea avizării dosarelor de achiziție și dispunerea măsurilor prevăzute de OUG nr. 66/2011 în 
vederea aplicării corecțiilor financiare asupra valorii eligibile a contractului; 

 realizarea tuturor verificărilor necesare la nivelul direcțiilor de specialitate ale Agenției de plăți pentru a se asigura 
concordanța datelor din Jurnalul sancțiunilor multianuale, fișele de cont și informațiile raportate în Anexa III. 

 

Stadiul şi 
impactul 
recomandărilor 
formulate în 
precedentele 
misiuni de audit  
Cazuri 
transmise la 
Departamentul 
pentru Lupta 
Antifraudă 

 

Analizând măsurile întreprinse de AFIR pentru implementarea recomandărilor formulate în anul precedent, 
precum și documentele justificative prezentate în susținerea acestora s-a observat că Agenția a luat măsuri 
pentru implementarea recomandărilor organismului de certificare în vederea înlăturării deficiențelor semnalate. 
Astfel, din numărul total de 43 de recomandări formulate anterior, Agenția a implementat un număr de 28 de
recomandări. De asemenea, 15 recomandări rămase neimplementate sau în curs de implementare la data 
prezentului raport de audit vor fi monitorizate în continuare. 

În ceea ce privește cazurile de nereguli care fac obiectul soluționării de către Departamentul pentru Lupta 
Antifraudă, pentru perioada analizată a fost identificat un caz care a fost transmis spre investigare, pentru uz 
de posibile documente false (facturi și chitanțe întocmite ulterior datelor înscrise în acestea, neconcordanțe 
între Registrul de încasări și plăți și Registrul exploatației). 
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3.2.1.2. Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 
 

Prezentare Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), derulat prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură, este reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene (PAC). 

La data de 31.12.2017, alocările de la Comisie pentru finanțarea sprijinului din FEGA sunt în sumă de 
51.994.411 mii lei, iar rambursările Comisiei Europene aferente perioadei 2014-2020 sunt în valoare de 
15.243.642 mii lei, reprezentând 29,32% din totalul cheltuielilor declarate. 

În perioada de referință, Autoritatea de Audit, în calitate de Organism de Certificare (OC), a derulat o 
misiune de audit de certificare finalizată cu emiterea avizului/opiniei de audit. În sfera de aplicare a auditului 
au intrat sistemele de management şi control intern ale entităților implicate în implementarea FEGA, precum 
şi operațiunile derulate în cadrul FEGA, fiind verificate 36 de organisme din sistemul de gestionare și de 
implementare, organismele delegate, precum și un număr de 340 de beneficiari de finanțare FEGA, persoane 
fizice și juridice private și entități publice, dintre care 217 beneficiari de finanțare pe măsuri IACS și 123 de 
beneficiari de finanțare pe măsuri Non IACS.  

Din cheltuielile declarate Comisiei Europene în perioada de raportare aferentă „exercițiului financiar 
agricol” (16.10.2016-15.10.2017), în valoare de 7.916.186 mii lei, eșantionul auditat a fost în sumă totală de 
160.993 mii lei, ceea ce reprezintă 2,03% din cheltuielile declarate, fiind detectate deficiențe cu impact financiar 
în cheltuielile declarate în sumă totală de 490 mii lei.

 

Principalele 
constatări 
 

 

Verificările efectuate pentru evaluarea mediului de control intern, raportat la criteriile prevăzute în Anexa
nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 907/2014, au scos în evidență unele slăbiciuni ale sistemului de control intern, 
după cum urmează: 

În ceea ce privește respectarea cerințelor referitoare la „Ordonanțarea plăților” – „Controale administrative” 
și „Controale la fața locului” au fost identificate următoarele deficiențe: 
În cazul controalelor administrative: 
Populația inclusă în IACS 
 autorizarea eronată la plată, de către APIA, a cererilor de sprijin aferente campaniei din anul 2016, pentru plățile 

directe care depășesc 2.000 euro, prin aplicarea în mod eronat a ratei de ajustare stabilite prin regulament (UE) 
la întreaga sumă calculată fermierului și nu doar la diferența care depășește plafonul de 2.000 euro. Astfel au 
fost autorizate, plătite fermierilor și raportate Comisiei Europene sume mai mici decât cele cuvenite.  

Populația neinclusă în IACS 
 lipsa unor prevederi procedurale privind modul de gestionare financiară de către APIA a situațiilor în care 

beneficiarii ajutorului pentru restructurarea/reconversia plantațiilor viticole depășesc termenul de executare 
a Planului individual de restructurare/reconversie, atunci când pe suprafața plantată se constată un număr 
semnificativ de goluri (vițe neprinse), ce impun replantarea unor suprafețe. 

 

În cazul controalelor la fața locului: 
 

Populația inclusă în IACS 
 lipsa din cadrul procedural al APIA, a prevederilor destinate inspectorilor de teren referitoare la algoritmul 

de calcul al ratei de neconformitate pentru deficiențele identificate pe parcelele verificate la controlul pe 
teren, precum și la algoritmul de extrapolare al erorilor la suprafața nemăsurată; 

 procedura de eșantionare nu prezintă într-un mod descriptiv, consolidat toate etapele procesului de selecție 
a eșantionului de control la fața locului și nu are incluse prevederi referitoare la modul de extragere din 
sistemul IACS a bazei de date cu fermierii care au depus cereri pentru campania în curs, astfel încât să 
poată fi constituită o pistă de audit suficient de detaliată privind activitățile realizate și fermierii care au 
participat la procesul de eșantionare; 

 pentru campania 2016, la nivelul APIA nu s-a asigurat în toate cazurile realizarea controlului calității 
activității de măsurare prin teledetecție prin efectuarea unui control clasic pe teren, la fața locului.  

 În ceea ce privește respectarea cerințelor referitoare la „Procedurile contabile” s-a constatat:  
 lipsa în sistemul informatic a unui modul pentru înregistrarea reinstrumentării operațiunilor ca urmare 

a punerii în aplicare a sentințelor civile, cu repercusiuni asupra înregistrărilor contabile; 
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 deficiențe la înregistrarea în contabilitate a unor cereri de sprijin aferente campaniei din anul 2016, 
pentru plățile directe care depășesc 2.000 euro, în ceea ce privește încadrarea sumelor plătite pe 
coduri bugetare „cu disciplină financiară” (cu aplicarea ratei de ajustare) sau „fără disciplină financiară” 
(fără aplicarea ratei de ajustare).  

 În ceea ce privește respectarea cerințelor de „Delegare” în conformitate cu criteriile de acreditare din Anexa 
I la Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 s-au constatat anumite neconformități ale sistemului de control 
intern al Agenției Naționale pentru Zootehnie (ANZ) cu criteriile de acreditare prezentate în Anexa I la 
Regulamentul delegat nr. 907/2014, precum și anumite nerespectări ale prevederilor Acordului de delegare 
încheiat între APIA și ANZ, din care exemplificăm: 
 nu a fost asigurată transmiterea către APIA a unor rapoarte de sinteză sau rapoarte proprii de audit 

privind controalele efectuate pentru a proba activitatea desfășurată în calitate de organism delegat; 
 la nivelul central al APIA nu au fost desfășurate acțiuni de verificare a modului de aplicare a proce-

durilor de control de către organismul delegat ANZ și nu au fost elaborate nici proceduri de verificare 
în acest sens. 

 În ceea ce privește respectarea cerințelor legate de „Informare și comunicare” au fost detectate deficiențe 
în legătură cu cerințele standardului privind „Securitatea sistemelor informatice ”, astfel: 
 lipsa asigurării serviciilor de mentenanță, suport tehnic și de dezvoltări ulterioare pentru aplicațiile infor-

matice ale Agenției începând cu data de 3.07.2017, în condițiile în care implementarea fondurilor 
FEGA depinde de funcționalitatea sistemului informatic, iar controlul operațional şi controlul procesului 
de dezvoltare al sistemului informatic este deținut în exclusivitate de furnizorii externi de servicii, 
personalului de specialitate IT din cadrul APIA nefiindu-i transferat din timp know-how-ul necesar. 

Rezultatele testelor de detaliu asupra tranzacțiilor operaționale şi neoperaționale realizate de APIA pentru 
perioada de raportare au scos în evidență anumite deficiențe, precum: 

 

Pentru populația inclusă în IACS 
 în cazul unei cereri de plată depuse de un fermier, în urma verificărilor administrative și la fața locului a fost 

identificată o suprafață neeligibilă ce reprezintă suprafața aleilor de exploatare din sere, a căror lățime este 
mai mare decât cea eligibilă, fiind stabilit un impact financiar în sumă de 345 mii lei; 

 în cazul a 6 beneficiari de sprijin FEGA, OC a refăcut măsurătorile la fața locului, efectuate inițial de 
inspectorii APIA, detectând la unele parcele diferențe între suprafețele confirmate pentru plată de către 
APIA și cele confirmate pentru plată de OC, diferențe care au fost încadrate în categoria „Supradeclarări”. 
Totodată, prin acest control la fața locului s-a constatat și nerespectarea unora dintre standardele de eco-
condiționalitate, fapt ce a condus la aplicarea unor sancțiuni și/sau la reducerea suprafeței determinate
pentru plată, fiind stabilit un impact financiar de 71 mii lei; 

 în cazul a 5 beneficiari de sprijin FEGA, verificările administrative sau la fața locului efectuate au scos în 
evidență slăbiciuni în respectarea și aplicarea de către inspectorii APIA a prevederilor procedurale în 
procesul de autorizare a cererilor de plată sau în gestionarea sistemului de management și control IACS,
rezultând un impact financiar în sumă de 70 mii lei, ca de exemplu: 
 pentru 3 beneficiari nu au fost prezentate documente justificative corespunzătoare, prin care să se 

demonstreze că terenul se află la dispoziția fermierului, iar în cazul sprijinului cuplat pentru cultura 
lucernă nu au fost prezentate de către fermier documente justificative corespunzătoare care să asigure 
îndeplinirea condițiilor de eligibilitate specifice; 

 autorizarea și plata în mod eronat către un fermier a ajutorului pentru o parcelă agricolă din categoria 
de folosință teren arabil, a cărei suprafață era sub pragul de eligibilitate sau pentru o suprafață 
neeligibilă din cauza amplasării pe acesta a unei construcții pentru adăpatul animalelor. 

 

Pentru populația neinclusă în IACS 
 pentru un număr de 7 beneficiari de finanțare FEGA în cadrul schemelor pentru furnizarea laptelui și a 

fructelor elevilor din instituțiile școlare s-au constatat nereguli cu un impact financiar în sumă totală de 4 mii 
lei, datorate autorizării la plată a unor cantități de produse care erau distribuite unui număr de copii diferit 
față de cel real, prezent la cursuri la nivelul instituțiilor școlare.  

În cazul tranzacțiilor neoperaționale, verificările efectuate au scos în evidență următoarele deficiențe: 
 la examinarea Anexei III la Regulamentul (UE) nr. 908/2014, întocmită pentru perioada de raportare 

aferentă „exercițiului financiar agricol” 2017, s-a constatat că Bilanțul de deschidere nu coincide cu Bilanțul 
de închidere al anului financiar precedent;
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 reconcilierea datelor reprezentând corecții de la nivelul Serviciului contabilitate și cele din evidențele 
Direcției de ordonanțare plăți a evidențiat faptul că nu în toate cazurile s-au efectuat înregistrări repre-
zentând prescrierile de sancțiuni multianuale în sistemul informatic contabil și în Anexa III, deși acestea 
erau efectuate și înregistrate în sistemul IACS. 
Rezultatele testelor de detaliu asupra eșantionului global integrat FEGA în conformitate cu prevederile 

Anexei nr. 4 la Orientarea nr. 2 a CE – indicele de neconformitate. 
În conformitate cu prevederile Anexei nr. 4 la Orientarea nr. 2 a CE – privind evaluarea erorilor, verificările 

efectuate de organismul de certificare asupra eșantionului global integrat pentru evaluarea riscului rezidual, 
respectiv a impactului financiar potențial asupra fondului, care trebuie luat în considerare în vederea formulării 
opiniei asupra Declarației de gestiune emise de Agenție și pentru evaluarea sistemului intern de control în ceea 
ce privește activitățile de control-cheie și, în special, controalele la fața locului și a indicelui de neconformitate,
au evidențiat deficiențe care au fost comunicate autorităților auditate în vederea întreprinderii măsurilor 
adecvate pentru remedierea lor.  

 

Recomandări 
 

 În ceea ce privește evaluarea mediului de control intern și a cerințelor de acreditare, raportat la criteriile
prevăzute în Anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 907/2014, Organismul de Certificare a formulat 
recomandări punctuale pentru fiecare dintre constatări, pentru a fi luate măsurile ce se impun în vederea 
remedierii deficiențelor identificate şi, după caz, a recuperării sumelor neeligibile. 

 În cazul deficiențelor constatate ca urmare a efectuării testelor de detaliu asupra tranzacțiilor operaționale
pe măsurile IACS sau Non IACS şi neoperaționale realizate de APIA pentru „exercițiul financiar agricol”
2017, s-a recomandat Agenției: 
 să asigure gestionarea corectă a erorilor și clasificarea acestora conform prevederilor manualelor de 

proceduri;  
 să ia măsurile necesare pentru realizarea corespunzătoare a controalelor prevăzute în manualele de 

proceduri proprii, pentru reverificarea și reanalizarea aspectelor semnalate cu deficiențe; 
 să înregistreze şi să recupereze debitele aferente sumelor plătite necuvenit; 
 să întreprindă măsurile ce se impun pentru întocmirea corectă a Anexei III, astfel încât raportarea către 

CE a datelor din această anexă să se realizeze cu respectarea principiilor și a regulilor de întocmire. 
 
 

Exemple de 
bună practică 
 

 
 

Pe timpul misiunii de audit, organismul de certificate a identificat și aspecte pozitive, care au contribuit la 
susținerea activității de audit și pe care echipa s-a putut baza în propriile evaluări, constând în: 
- existența unei preocupări permanente de anticipare şi înlăturare a problemelor, procedurile fiind susţinute 

de documente și, totodată, fiind respectate prevederile legale, procedurale şi de bună practică; 
- utilizarea activității realizate de auditul intern cu privire la urmărirea modului de implementare a reco-

mandărilor Organismului de Certificare emise în Raportul de audit aferent exercițiului financiar FEGA 2016. 
În aceste condiții, Organismul de Certificare a revizuit rezultatele follow-up-ului realizat de Departamentul 
de audit intern al APIA, actualizând, acolo unde a fost cazul, gradul de implementare a recomandării cu 
ultimul punct de vedere al auditorului; 

- utilizarea activității realizate de auditul intern cu privire la stadiul implementării recomandărilor care decurg 
din auditurile de conformitate ale DG AGR, fiind analizat și evaluat stadiul prezentat de Departamentul de 
audit intern al APIA în Anexa III la Declarația de gestiune, pentru misiunile CE rămase deschise la data 
misiunii de audit, Organismul de Certificare însușindu-și și bazându-se, în urma efectuării propriilor evaluări, 
acolo unde a fost cazul, pe situația prezentată.  

 

Stadiul şi 
impactul 
recomandărilor 
formulate în 
precedentele 
misiuni de audit 

Agenția de Plăți a întreprins, în general, măsuri pentru a asigura implementarea recomandărilor Organismului 
de Certificare și recuperarea sumelor neeligibile, astfel că, din numărul total de 46 de recomandări formulate 
în cursul anului financiar FEGA 2016, Agenția a implementat 19 recomandări, 20 de recomandări au fost imple-
mentate parțial și 7 recomandări sunt neimplementate. Recomandările neimplementate și parțial implementate 
vor fi monitorizate în continuare.  
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3.2.2. POLITICA COMUNĂ DE PESCUIT  
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

 
 
 

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)  
Finanțat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) 

 

Prezentare Politica Comună de Pescuit (PCP) reprezintă un set de reguli pentru gestionarea flotelor europene de 
pescuit și pentru conservarea stocurilor de pește. Menită să gestioneze resurse comune, aceasta le oferă 
tuturor flotelor europene de pescuit acces egal la apele UE și la zonele de pescuit și le permite pescarilor să 
concureze în mod echitabil. 

PCP are scopul de a se asigura că pescuitul și acvacultura sunt sustenabile din punct de vedere ecologic, 
economic și social și că furnizează alimente sănătoase pentru cetățenii UE. De asemenea, își propune să 
susțină un sector dinamic al pescuitului și să asigure un nivel de trai decent pentru comunitățile de pescari. 

În perioada de programare 2014-2020, din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) 
este asigurată finanțarea Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM), cu obiective 
orientate spre sprijinirea operatorilor pentru un pescuit și pentru stimularea unei acvaculturi durabile, pentru 
susținerea de proiecte prin care se creează noi locuri de muncă și se îmbunătățește calitatea vieții în zonele 
europene ale comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură. 

Situația alocărilor și rambursărilor, cumulat până la data de 31.12.2017, pentru POPAM se prezintă astfel: 
 

Programul 
operațional 

Alocări UE  
2014-2020 

Avans transferat de CE 
pentru perioada 2014-

2020 (prefinanțări) 

Sume rambursate 
de CE 

Sume 
rambursate de 
CE/alocare UE 

2014-2020

Total sume transferate de 
CE (prefinanțări +  
sume rambursate) 

Total sume 
transferate  

de CE/alocare 
UE 2014-2020

mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei % mii euro mii lei %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/3*100 9 10 11=10/3*100 
POP 168.421 782.149 10.488 48.708 9.785 45.442 5,81 20.274 94.151 12,04

 

Tabel nr. 16 – Situația alocărilor și rambursărilor, cumulat până la data de 31.12.2017, pentru POPAM 
 
 

Grafic, aceste date sunt prezentate astfel: 
 

 

 
Grafic nr. 9 – Sume alocate, cheltuieli rambursate și total sume transferate de CE din FEPAM, pentru perioada de programare 2014-2020, în mii lei 

 

 În ceea ce privește activitatea de audit realizată de către Autoritatea de Audit în cazul Programului 
Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în perioada de raportare 1.07.2016-30.06.2017, stabilită în 
conformitate cu prevederile art. 59 alin. (5) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 966/2012, coroborate cu cele ale 
art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,  aceasta s-a concretizat în finalizarea unei misiuni de desemnare 
și elaborare a Raportului anual de control, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (5) lit. b) din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.  
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3.2.3. OBIECTIVUL DE COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ,                                          
POLITICA DE EXTINDERE ȘI POLITICA DE VECINĂTATE 

Programe de cooperare și vecinătate 
 

 

Prezentare Programele de cooperare teritorială cuprind un număr de 6 programe finanțate prin intermediul a 3 politici 
europene diferite: Politica de Coeziune prin Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană, Politica de Extindere și 
Politica de Vecinătate. 

Astfel, pentru perioada de programare 2014-2020, România dispune de o asistență financiară nerambursabilă 
din partea Comisiei Europene în sumă totală de 669.827 mii euro, respectiv 3.110.677 mii lei.  

Din sumele totale, aferente perioadei de programare 2014-2020, în cadrul obiectivelor Cooperării Teritoriale 
Europene și de Asigurare a Dezvoltării Cooperării cu zona Est-Europeană, sunt finanțate următoarele 6
programe, respectiv: 
 Programul Interreg V-A România-Bulgaria; 
 Programul Interreg-IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia; 
 Programul Interreg V-A România-Ungaria; 
 Programul Operațional Comun România-Republica Moldova; 
 Programul Operațional Comun România-Ucraina; 
 Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre”. 

 
 

 
 

Grafic nr. 10 – Alocarea financiară pentru programele de cooperare teritorială europeană în perioada de programare 2014-2020 
 

Stadiul implementării programelor de cooperare și vecinătate 
 

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, stadiul implementării programelor 
pentru perioada 2014-2020, respectiv situația alocărilor și a rambursărilor, cumulat până la data de 31.12.2017, se prezintă după 
cum urmează: 

 

Programul 
operațional 

Alocări UE  
2014-2020 

Avans transferat de 
CE pentru perioada 

2014-2020 
(prefinanțări)

Sume  
rambursate  

de CE 

Sume 
rambursate  

de CE/alocare 
UE 2014-2020

Total sume  
transferate  

de CE (prefinanțări +  
sume rambursate) 

Total sume 
transferate de 

CE/alocare 
UE 2014-2020

mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei % mii euro mii lei %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/3*100 9 10 11=10/3*100
Politica de Coeziune - cooperare teritorială europeană 
P Interreg RO-BG 215.745 1.001.920 12.136 56.360 5.910 27.446 2,74 18.046 83.806 8,36
P Interreg RO-HU 189.138 878.357 10.639 49.408 624 2.898 0,33 11.263 52.305 5,95

Total PC 404.883 1.880.277 22.775 105.768 6.534 30.344 1,61 29.309 136.111 7,24
Politica de Extindere 

IPA RO-SE 74.906 347.863 15.482 71.898 1.056 4.904 1,41 16.538 76.802 22,08
Total PE 74.906 347.863 15.482 71.898 1.056 4.904 1,41 16.538 76.802 22,08

Politica de Vecinătate 
POC RO-MD 81.000 376.164 15.987 74.243 0 0 0,00 15.987 74.243 19,74
POC RO-UA 60.000 278.640 11.842 54.994 0 0 0,00 11.842 54.994 19,74
POC BMN 49.038 227.732 8.400 39.010 0 0 0,00 8.400 39.010 17,13
Total PV 190.038 882.536 36.229 168.247 0 0 0,00 36.229 168.247 19,06
TOTAL 669.827 3.110.676 74.486 345.913 7.590 35.248 1,13 82.076 381.160 12,25

Tabel nr. 17 – Stadiul implementării programelor de cooperare și vecinătate, cumulat până la data de 31.12.2017 
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Grafic nr. 11 – Sumele alocate și sumele transferate de către Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020,  

în mii lei, la cursul inforeuro din data de 31.12.2017, de 4,644 lei/euro 

În perioada de raportare (1.07.2016-30.06.2017), la nivelul programelor de cooperare teritorială și vecinătate au fost 
desfășurate 11 misiuni de audit, dintre care: 4 misiuni de desemnare (RO-HU, RO-UA, RO-MD, BMN), 2 misiuni de audit de 
sistem (RO-BG, RO-SE), o misiune de audit de operațiuni (RO-BG), 3 misiuni de audit de certificare (RO-UA, RO-MD, BMN), o 
misiune de audit al conturilor (RO-BG). Totodată, au fost întocmite și 6 rapoarte anuale de control.  
 
 
3.2.3.1. POLITICA DE COEZIUNE – OBIECTIVUL COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ 

Programul Interreg V-A România-Bulgaria și Programul Interreg V-A România-Ungaria 
 
Prezentare Așa cum s-a menționat anterior, în cadrul celui de-al doilea obiectiv al PC – cooperare teritorială europeană –

având finanțare din FEDR, la nivelul României se implementează 2 programe de cooperare transfrontalieră, și 
anume: Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria.  
 

 
 

3.2.3.1.1. Programul Interreg V-A România-Bulgaria  
 

Prezentare În perioada de raportare au fost efectuate 3 misiuni de audit, din care: o misiune de audit de sistem, o 
misiune de audit de operațiuni, o misiune de audit al conturilor transmise CE. Totodată, a fost întocmit Raportul 
anual de control aferent anului financiar 2017. 

În anul contabil 2017 (perioada 1.07.2016-30.06.2017), pentru acest program au fost declarate Comisiei 
Europene cheltuieli în sumă totală de 28.006 mii lei. Eșantionul auditat a fost în valoare de 14.494 mii lei, ceea 
ce reprezintă 51,75% din cheltuielile declarate. 

În urma verificărilor efectuate s-au constatat deficiențe cu impact financiar în cheltuielile declarate CE în 
perioada de raportare, în sumă de 78 mii lei. 

Principalele 
constatări din 
auditul de 
sistem 

Cu ocazia verificărilor de audit specifice privind funcționarea sistemului de management și control s-a 
analizat, totodată, și dacă entitățile desemnate continuă să îndeplinească criteriile de desemnare prevăzute în 
Anexa XII din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, fără a fi identificate abateri de la aceste criterii. 

În urma evaluării cerințelor-cheie specifice pentru funcționarea sistemului s-au constatat, în principal, 
următoarele deficiențe:  

• la nivelul Autorităţii de Management s-a constatat insuficiența resurselor umane în ceea ce privește gestionarea 
neregulilor și recuperarea creanțelor, gestiunea sistemului informatic eMS și certificarea cheltuielilor;  

• la nivelul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași s-a constatat că documentele-suport 
aferente cheltuielilor sunt înregistrate parțial în sistemul eMS. 

 

Pentru deficiențele identificate, la nivelul tuturor entităților auditate au fost formulate recomandări și au fost 
stabilite termene de remediere, care să conducă la îmbunătățirea funcționării sistemului de management și 
control. 
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Principalele 
constatări din 
auditul de 
certificare a 
conturilor 

În urma analizei și verificărilor situațiilor financiare aferente anului contabil încheiat la 30.06.2017 nu au fost 
identificate deficiențe, obținându-se o asigurare rezonabilă că situațiile financiare prezentate Comisiei 
Europene, respectiv conturile pentru anul contabil încheiat la 1.07.2016-30.06.2017 sunt corecte și prezintă cu 
fidelitate, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Programul Interreg V-A România-Bulgaria 
2014-2020, iar tranzacțiile care stau la baza acestora sunt corecte, legale și regulamentare. 

 

Principalele 
constatări din 
auditul de 
operațiuni 
 

 

În ceea ce privește respectarea normelor aplicabile în domeniul achizițiilor au fost constatate abateri pentru 
care Autoritatea de Audit a recomandat aplicarea unor corecții financiare cu un impact financiar în cheltuielile 
declarate în valoare de 78 mii lei, dintre care amintim: 
 în cazul unui proiect de cooperare transfrontalieră având ca obiectiv utilizarea durabilă a patrimoniului 

resurselor naturale și a patrimoniului cultural din zona transfrontalieră România-Bulgaria prin realizarea 
unui ghid audio s-a constatat că: 
 supraevaluarea prevederilor bugetare aferente achiziției directe de echipamente multimedia a făcut 

posibilă achiziționarea de către beneficiar a unor bunuri ale căror prețuri au depășit semnificativ (de 
aproape 4 ori) cuantumul prețurilor practicate pe piața de specialitate pentru bunurile respective. În 
acest context, auditorii au formulat o suspiciune de fraudă cu privire la estimarea prevederilor 
bugetare destinate achiziției de bunuri și servicii; 

 din verificarea modului de atribuire a contractelor de achiziție aferente celor șapte loturi organizate 
prin procedură simplificată s-a constatat că: 
 ofertantul declarat câștigător nu a îndeplinit criteriul de calificare referitor la experiența similară,

prevăzut în documentația de atribuire; 
 beneficiarul a utilizat criterii de calificare restrictive prin impunerea unor clauze contractuale 

nelegale, privind stabilirea unei dobânzi penalizatoare de 3% pe zi, de 75 de ori mai mare decât 
cea legală;  

 pe perioada derulării contractelor de achiziție, beneficiarul a acceptat condiții de implementare 
inferioare celor stabilite prin caietul de sarcini. Spre exemplu, termenul de implementare de două
luni, stabilit pentru toate loturile prin caietul de sarcini nu a fost respectat în implementare. 

Având în vedere respectarea principiului proporționalității, conform prevederilor art. 17 din OUG nr. 66/2011,
cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu HG nr. 519/2014, partea a 2-a, lit. a, pct. 4, s-a 
recomandat aplicarea unei corecții financiare de 10% din valoarea cumulată a contractelor încheiate, respectiv 
suma de 51 mii lei.  
 

Recomandări 
din auditul de 
operațiuni 
 

 Pentru deficiențele identificate, recomandările formulate de Autoritatea de Audit au vizat aplicarea și 
deducerea corecțiilor financiare din cadrul declarațiilor de cheltuieli de către Autoritatea de Management, 
precum și monitorizarea de către Autoritatea de Certificare a aplicării corecte a acestor proceduri în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Raportul anual 
de control 

În perioada de raportare a fost întocmit şi transmis în termenul prevăzut de Regulamentul financiar al UE, 
Raportul anual de control care, conform art. 127 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, prezintă prin-
cipalele rezultate ale auditurilor desfășurate în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, inclusiv rezultatele cu privire 
la deficiențele constatate la nivelul sistemului de gestiune şi control şi măsurile corective propuse şi implementate.

 

 
3.2.3.1.2. Programul Interreg V-A România-Ungaria 

 

Prezentare În perioada de raportare a fost efectuată o misiune de audit de desemnare. Totodată, a fost întocmit 
Raportul anual de control aferent anului financiar 2017. 

 

Raportul anual 
de control 

În perioada de raportare a fost întocmit şi transmis în termenul prevăzut de art. 59 alin. (5) din Regulamentul 
(UE) nr. 966/2012, Raportul anual de control care, conform art. 127 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013, prezintă principalele rezultate ale auditurilor desfășurate în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017, 
inclusiv rezultatele cu privire la deficiențele constatate în sistemele de gestiune şi control şi măsurile corective 
propuse şi implementate. 
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3.2.3.2. POLITICA DE VECINĂTATE  
Programele operaționale comune România-Ucraina, România-Republica Moldova și  
„Bazinul  Mării Negre” 

 
Prezentare Prin Politica de Vecinătate (PV), UE îşi propune conturarea unei abordări coerente a relațiilor Uniunii cu 

statele din vecinătatea sa estică și sudică, care să permită intensificarea cooperării și aprofundarea relațiilor 
economice cu partenerii PV în vederea creării unei zone de pace, stabilitate și securitate la frontierele externe 
ale Uniunii. PV sprijină coordonarea politică și aprofundarea integrării economice, îmbunătățirea mobilității și 
contactele interpersonale. 

În cadrul PV, la nivelul României se implementează trei programe: Programul Operaţional Comun 
România-Republica Moldova, Programul Operaţional Comun România-Ucraina, Programul Operațional 
Comun „Bazinul Mării Negre”. 

 
3.2.3.2.1. Programele operaționale comune România-Ucraina, România-Republica Moldova 

 

Prezentare Pentru programele operaționale comune România-Ucraina și România-Republica Moldova în perioada de 
raportare (1.07.2016-30.06.2017) au fost efectuate câte două misiuni de audit: câte o misiune de audit pentru 
desemnarea autorităților și câte o misiune de audit de certificare a conturilor transmise CE. Totodată, au fost 
întocmite rapoartele anuale de control pentru anul financiar 2017. 

În tabelul următor sunt prezentate cheltuielile declarate și verificate de Autoritatea de Audit pentru cele trei
programe operaționale comune. 

- mii lei - 

Programul  
operațional 

Cheltuieli certificate și 
declarate CE, din care a 
fost extras eșantionul 

Cheltuieli 
auditate  

Erori detectate cu 
impact financiar în 
cheltuielile auditate 

din care: 
Corecții financiare aplicate 
pentru încălcarea normelor  

în materie de achiziții 

Cheltuieli 
neeligibile  

1 2 3 4=5+6 5 6
POC România-Ucraina  2.937 2.937 - - -
POC România-Moldova 4.074 4.074 - - -

TOTAL 7.011 7.011 - - -
 

Tabel nr. 18 – Impactul financiar al neregulilor constatate în cheltuielile auditate la nivelul cheltuielilor declarate                                                               
pentru perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020 

 

Principalele 
constatări din 
auditul de 
certificare 

Din verificările efectuate în ceea ce privește POC România-Ucraina și POC România-Moldova s-a constatat 
că în sistemul informatic eMS ENI nu au fost introduse datele referitoare la evaluare şi contractare, precum şi 
cele privind autorizarea şi plata în privința contractului de asistență tehnică încheiat între MDRAP şi BRCT 
Suceava, respectiv MDRAP şi BRCT Iași.

Recomandări 
 

 Pentru deficiența identificată, recomandarea formulată de Autoritatea de Audit a vizat înregistrarea în 
sistemul informatic eMS ENI a informațiilor legate de proiectul de asistență tehnică. 

Raportul anual 
de control 
 

În perioada de raportare au fost întocmite şi transmise în termenul prevăzut de art. 59 alin. (5) din 
Regulamentul nr. 966/2012, rapoartele anuale de audit care, conform art. 28 alin. (6) lit. b) din Regulamentul 
(UE) nr. 897/2014, prezintă principalele rezultate ale auditurilor desfășurate în perioada 1 iulie 2016-30 iunie 
2017, inclusiv rezultatele cu privire la deficiențele constatate în sistemele de gestiune şi control şi măsurile 
corective propuse şi implementate.

 
3.2.3.2.2. Programul Operațional Comun „Bazinul  Mării Negre” 

 

Prezentare În perioada de raportare au fost efectuate două misiuni de audit, dintre care: o misiune de audit de 
desemnare și o misiune de audit de certificare a conturilor transmise CE. Totodată, a fost întocmit Raportul 
anual de control aferent anului financiar 2017. 

În ceea ce privește misiunea de audit de certificare a conturilor, aria de aplicabilitate a auditului a fost 
reprezentată de suma totală de 994 mii lei, care a fost compusă din cheltuieli salariale pe perioada 1.07.2015-
30.06.2017, pentru care Autoritatea de Management a intenționat autorizarea în contul cofinanțării asistenței 
tehnice. 



374 

Principalele 
constatări din 
auditul de 
certificare 

Auditul privind verificarea proiectelor şi certificarea conturilor a vizat cheltuielile declarate Comisiei Europene 
în perioada 1.07.2016-30.06.2017, în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre”. 

Din documentele oficiale rezultă că până la data de 30.06.2017 nu a fost depusă nicio cerere de plată 
către Comisia Europeană şi nu au fost transferate fonduri de la Comisie către Autoritatea de Management. 
 

Raportul 
anual de 
control 

În perioada de raportare, Autoritatea de Audit a întocmit Raportul anual de control și Opinia de audit, care 
au fost transmise către Autoritatea de Management a programului care are obligația transmiterii acestora 
către Comisia Europeană până pe 15 februarie, ca parte a Raportului anual, conform art. 28 alin. (6) lit. b) şi 
art. 68 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 897/2014. 
 

 
3.2.3.3. POLITICA DE EXTINDERE 

Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 
 

Prezentare Prin procesul de extindere, UE integrează noi membri atunci când aceștia îndeplinesc o serie de condiții 
democratice, economice și politice. În cadrul Politicii de Extindere a UE, la nivelul României se implementează 
un singur program, și anume: Programul Interreg-IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia. 

În perioada de raportare a fost efectuată o misiune de audit de sistem. Totodată, a fost întocmit Raportul 
anual de control aferent anului financiar 2017. 

Principalele 
constatări din 
auditul de 
sistem 

Principalele deficiențe constatate la nivelul sistemului de management și control instituit pentru Programul 
Interreg-IPA CBC România-Serbia 2014-2020 au vizat: 
- separarea funcțiilor personalului Antenei Secretariatului Comun din Vršac; 
- modificarea fișelor de post ale angajaților din cadrul Antenei Secretariatului Comun din Vršac; 
- înființarea viitoarei Antene a Secretariatului Comun din Zrenjanin.  
 

Recomandări 
din auditul de 
sistem 

Pentru deficiențele constatate la nivelul entităților auditate au fost formulate recomandări și au fost stabilite 
termene de remediere care să conducă la îmbunătățirea funcționării sistemului de management și control. 

Raportul anual 
de control 

Potrivit art.127 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Autoritatea de Audit a elaborat Raportul anual 
de control, care include principalele rezultate ale auditurilor desfășurate cu privire la deficiențele sistemului de 
management și control, precum și măsurile corective propuse şi implementate. 
 
 

3.2.4. ALTE FONDURI 
 
 

Prezentare Pentru perioada de raportare analizată, Autoritatea de Audit a finalizat rapoarte de audit și pentru alte 
fonduri acordate României în perioada de programare 2014-2020, astfel: 
◘ 2 rapoarte de audit de sistem (FAMI, FSI și POAD) 
◘ 2 rapoarte de audit de operațiuni (FAMI, FSI și POAD) 
◘ 2 rapoarte de audit al conturilor (FAMI, FSI și POAD) 
◘ 2 rapoarte anuale de control (FAMI, FSI și POAD). 

Situația cheltuielilor declarate CE și cele auditate de Autoritatea de Audit pentru alte fonduri în perioada de 
programare 2014-2020 se prezintă după cum urmează: 

 

- mii lei -  

Program 
operațional 

Cheltuieli  
declarate 

Cheltuieli  
auditate 

Erori detectate cu impact  
financiar în cheltuielile auditate 

din care: 
Corecții financiare aplicate  
pentru încălcarea normelor  

în materie de achiziții 

Cheltuieli  
neeligibile 

1 2 3 4 5 6
FAMI 15.525 9.984 0 0 0
FSI 73.538 37.678 0 0 0

POAD 22.802 13.288 904 0 904
Total 111.865 60.950 904 0 904

 

Tabel nr. 19 – Situația cheltuielilor declarate CE și cele auditate de Autoritatea de Audit pentru alte fonduri în perioada de programare 2014-2020 
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3.2.4.1. POLITICA PRIVIND MIGRAȚIA ȘI AZILUL ȘI POLITICA DE SECURITATE INTERNĂ 
             Programul Național „Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare” și  
             Programul Național „Fondul pentru Securitate Internă” 
 

Prezentare Politica privind Migrația și Azilul include în principal aspecte legate de migrația legală, având în vedere 
importanța integrării în societățile-gazdă, migrarea neregulată și returnarea, inclusiv traficul cu migrați. 

Politica privind securitatea internă cuprinde lupta împotriva crimei organizate și a terorismului, cooperarea 
polițienească și gestionarea frontierei externe a UE. 

În cadrul acestor două politici, la nivel național se implementează două programe: Programul Național 
aferent Fondului pentru Azil, Migrație şi Integrare (PN FAMI) și Programul Național aferent Fondului pentru 
Securitate Internă (PN FSI). 

 

La nivelul României, alocarea UE la data de 31.12.2017 și sumele rambursate de CE se prezintă după cum urmează:  
 

Programul 
operațional 

Alocări  
UE 2014-2020 

Avans transferat  
de CE pentru perioada  

2014-2020 (prefinanțări) 

Sume 
rambursate de 

CE 

Sume 
rambursate  

de CE/alocare  
UE 2014-2020

Total sume  
transferate de CE 

(prefinanțări +  
sume rambursate) 

Total sume 
transferate  

de CE/alocare 
UE 2014-2020

mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei % mii euro mii lei %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/3*100 9 10 11=10/3*100
FAMI 53.343 247.725 14.596 67.784 0 0 0 14.596 67.784 27,36
FSI 103.645 481.327 18.705 86.866 0 0 0 18.705 86.866 18,05
Total 156.988 729.052 33.301 154.650 0 0 0 33.301 154.650 21,21

 

Tabel nr. 20 – Stadiul implementării programelor aferente PMA cumulat până la 31.12.2017 
 
 

 În ceea ce privește Programul Național „Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare” (PN FAMI) și Programul 
Național „Fondul pentru Securitate Internă” (PN FSI), în cadrul perioadei de raportare aferente „exercițiului 
financiar” care se referă la perioada 16.10.2016-15.10.2017, așa cum este definit în conformitate cu prevederile 
art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, au fost realizate următoarele acțiuni de audit: 
 o misiune de audit al sistemului de management și control, al cărei obiectiv a fost acela de a obține o 

asigurare rezonabilă că acesta funcționează eficace pentru a preveni și detecta erorile și neregulile și că, în 
cazul apariției acestora, sistemul acționează eficient în vederea corectării lor. Totodată, în cadrul acestei 
misiuni a fost realizată și o monitorizare a recomandărilor formulate ca urmare a misiunilor de audit 
anterioare, verificându-se modul de implementare al acestora; 

 o misiune de audit de operațiuni, care a vizat verificarea cheltuielilor declarate Comisiei Europene în cursul 
perioadei de raportare;  

 o misiune de audit al conturilor, al cărei obiectiv a fost acela de a obține o asigurare rezonabilă în vederea 
exprimării unei opinii cu privire la completitudinea, exactitatea și veridicitatea sumelor înscrise în conturile 
anuale ale PPN FAMI și PN FSI. Totodată, misiunea de audit a cuprins examinarea afirmațiilor din Declarația 
de gestiune a autorității responsabile (AR) pentru fiecare dintre cele două programe naționale. Exercițiul 
financiar 2017 a fost încheiat prin prezentarea către CE până la data de 15.02.2018 a Raportului anual de 
control (RAC) și a opiniei de audit necalificate. 

 

Principalele 
constatări din 
auditul de 
sistem efectuat 
pentru exercițiul 
financiar 
16.10.2016- 
15.10.2017 

La nivelul Autorității Responsabile (AR) – Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne au fost constatate următoarele deficiențe, referitoare la: 
 

 Cerința-cheie nr. 6: Un sistem computerizat fiabil de colectare, înregistrare, stocare și transmitere a datelor 
financiare și a datelor despre indicatori, pentru monitorizare și raportare: 
 Din verificarea sistemului informatic 4PM a rezultat faptul că, după finalizarea aplicației, nu erau 

conectate la sistemul informatic toate structurile beneficiare și nu era elaborată procedura AR cu privire 
la utilizarea sistemului informatic 4PM. 

Principalele 
constatări din 
auditul de 
operațiuni 
efectuat pentru 
exercițiul     
financiar 
16.10.2016-
15.10.2017 

În ceea ce privește PN FAMI, în cursul misiunii de audit au fost supuse verificării cheltuielile aferente 
perioadei de referință incluse în Cererea de plată anuală transmisă CE, în sumă totală de 15.525 mii lei. În 
urma verificărilor efectuate nu au fost constatate deficienţe cu impact financiar în cheltuielile auditate. 
 

În ceea ce privește PN FSI, în cursul misiunii de audit au fost supuse verificării cheltuielile incluse în Cererea 
de plată anuală transmisă CE în sumă totală de 73.538 mii lei. În urma verificărilor efectuate nu au fost 
constatate deficienţe cu impact financiar în cheltuielile auditate. 
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Principalele 
constatări din 
auditul 
conturilor 
efectuat pentru 
exercițiul 
financiar 
16.10.2016-
15.10.2017 

Pentru a emite o opinie de audit potrivit căreia conturile oferă o imagine reală și fidelă, Autoritatea de Audit 
a realizat auditul asupra conturilor la nivelul Autorității Responsabile (AR), Autorității Delegate Financiare (ADF) 
și la nivelul AD FAMI. Au fost verificate datele înregistrate în conturi cu privire la cheltuielile certificate, sumele 
recuperate, retrase, de recuperat sau nerecuperabile. 

Totodată, în cadrul misiunii de audit a fost examinată și Declarația de gestiune a autorității responsabile (AR), 
rezultând faptul că verificările efectuate de către auditori nu pun la îndoială afirmațiile cuprinse în cadrul acesteia.

Concluzia desprinsă din analiza informațiilor incluse în conturile anuale FAMI și FSI, versiunea finală 
transmisă Autorității de Audit, a fost aceea că informațiile au fost prezentate în conturi în mod adecvat, corect, 
complet și exact.

 

Stadiul și 
impactul 
recomandărilor 
formulate în 
precedentele 
misiuni de audit 

 

În cadrul misiunii de audit de operațiuni a fost verificat și modul de implementare de către entitățile auditate 
a recomandărilor formulate ca urmare a misiunii de audit de sistem. 

Din verificarea efectuată s-a constatat că, din totalul de 15 recomandări formulate, trei recomandări sunt 
implementate și 12 recomandări sunt în curs de implementare. 
 

 

 
3.2.4.2. POLITICA SOCIALĂ ȘI DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ 
             Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

Prezentare Politicile europene în materie de ocupare a forței de muncă, afaceri sociale și egalitate de șanse vizează 
îmbunătățirea condițiilor de viață, promovând ocuparea forței de muncă, creșterea durabilă și o mai mare 
coeziune socială. Responsabilitatea pentru politica socială și de ocupare a forței de muncă revine, în primul 
rând, administrațiilor naționale. Finanțarea UE sprijină și completează eforturile acestora. 

În cadrul acestei politici, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) 
sprijină acțiunile statelor membre menite să ofere alimente și/sau asistență materială de bază celor mai sărace 
categorii ale populației. 

România oferă ajutoare alimentare și asistență materială de bază prin intermediul Programului Operațional 
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD). 
 

La nivelul României, alocarea UE la data de 31.12.2017 și sumele rambursate de CE se prezintă după cum urmează: 
 

Programul 
operațional 

Alocări UE 
 2014-2020 

Avans transferat de 
 CE pentru perioada 

2014-2020 (prefinanțări)

Sume  
rambursate  

de CE 

Sume  
rambursate  

de CE/alocare  
UE 2014-2020

Total sume  
transferate de CE 

(prefinanțări +  
sume rambursate) 

Total sume 
transferate  

de CE/alocare  
UE 2014-2020

mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei % mii euro mii lei %

1 2 3 4 5 6 7 8=7/3*100 9 10 11=10/3*100
POAD 441.013  2.048.064 48.511 225.285 52.322 242.983 11,86 100.833 468.268 22,86
Total 441.013  2.048.064 48.511 225.285 52.322 242.983 11,86 100.833 468.268 22,86

 

Tabel nr. 21 – Stadiul implementării programelor aferente PS cumulat până la 31.12.2017 
 În semestrul I 2018, pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate au fost finalizate trei

rapoarte de audit, dintre care un raport de audit de sistem, un raport de audit de operațiuni și un raport privind 
auditul conturilor. De asemenea, a fost întocmit și transmis CE, prin SFC 2014, Raportul anual de control.

Auditul  
de sistem 

Misiunea de audit privind evaluarea sistemului de management și control instituit la nivelul Programului 
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate s-a desfășurat la autoritatea de management și autoritatea 
de certificare a programului. 

Pe parcursul misiunii de audit a fost examinat un eșantion reprezentativ de operațiuni (proiecte/cereri de 
rambursare/declarații de cheltuieli), care să permită fundamentarea concluziei privind funcționarea sistemului 
la nivelul fiecărei autorități auditate.

Principalele 
constatări 
rezultate din 
auditul 
sistemului de 
management și 
control 

Principalele deficiențe constatate la nivelul Autorității de Management: 
 estimarea unui grad de încărcare ridicat pentru personalul din cadrul AM; 
 modificarea procedurii operaționale privind verificarea administrativă a cererilor de rambursare, în sensul 

că verificarea distribuirii alimentelor pe baza listelor de distribuție să fie efectuată în cadrul vizitelor la fața 
locului și nu doar în cadrul verificării administrative; 

 nu au fost întocmite suspiciuni de neregulă pentru toate constatările cu posibile implicații financiare din 
rapoartele Autorității de Certificare emise în procesul de certificare a cheltuielilor declarate;  
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 sistemul ARACHNE nu a fost utilizat în cadrul verificărilor de management și în procesul de evaluare a 
riscurilor de fraudă;  

 în sistemul informatic SMIS-CSNR2 nu au fost înregistrate informațiile cu privire la procesul de evaluare și 
selecție pentru un proiect, precum şi progresul proiectului și indicatorii realizați din rapoartele tehnice; 

 nu au fost luate măsuri pentru asigurarea continuității activității, în sensul că nu a fost elaborat un plan de 
recuperare în caz de dezastru pentru sistemul informatic SMIS și nu a putut fi stabilită o abordare completă 
și documentată a întregului ciclu al procesului de management al securității informației conform 
standardelor internaționale; 

 sistemul informatic SMIS-CSNR2 nu are dezvoltat un modul/funcție pentru elaborarea conturilor anuale şi 
nu asigură stocarea tuturor câmpurilor de date obligatorii conform cerințelor din Anexa I din Regulamentul 
delegat (UE) nr. 532/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014; 

 aplicațiile de plată generate din sistemul informatic SMIS-CSNR2 pentru POAD nu iau în calcul debitele 
defalcate pe ani contabili, iar cheltuielile se agregă cumulat, indiferent de anul contabil. 

 

Principalele deficiențe constatate la nivelul Autorității de Certificare: 
 prevederile procedurale privind activitatea de gestionare a riscurilor nu sunt respectate, deoarece nu sunt 

realizate activitățile referitoare la întocmirea documentelor și raportarea riscurilor aferente semestrului I al 
anului 2017. 

 

Recomandări Principalele recomandări formulate la nivelul Autorității de Management pentru remedierea deficiențelor 
constatate vizează: 
 elaborarea unui plan de măsuri privind ocuparea posturilor vacante pentru a asigura un nivel corespunzător 

de încărcare cu sarcini a personalului; 
 luarea măsurilor necesare pentru a asigura reglementarea la nivel național a regulilor de eligibilitate a 

cheltuielilor, respectiv a categoriilor de cheltuieli eligibile, având în vedere tipurile de operațiuni ce urmează 
a fi finanțate din programul operațional conform ultimei modificări a acestuia;  

 modificarea Procedurii operaționale privind implementarea POAD 2014-2020, secțiunea privind verificările 
administrative şi la fața locului, având în vedere modificările programului operațional, ale sistemului de 
management şi control, precum şi deficiențele constatate; 

 completarea secțiunilor din procedura operațională privind verificările de management și evaluarea 
riscurilor de fraudă cu prevederi privind utilizarea ARACHNE; 

 întocmirea și investigarea potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a 
suspiciunilor de neregulă pentru constatările cu impact financiar din Rapoartele finale ale Autorității de 
Certificare, precum şi urmărirea respectării prevederilor OUG nr. 66/2011 şi ale procedurii operaționale 
privind termenele şi procedura de întocmire și investigare a suspiciunilor de nereguli în cazul constatărilor 
cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare; 

 implementarea unui Sistem de Management al Securității Informației conform prevederilor standardelor 
internaționale și elaborarea Planului de recuperare în caz de dezastru pentru sistemul informatic SMIS; 

 întocmirea unui plan de acțiune pentru asigurarea îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 5 din Regulamentul 
(UE) nr. 341/2015, privind pregătirea conturilor anuale în vederea transmiterii către Comisie şi urmărirea 
implementării la termenele asumate a măsurilor stabilite; 

 dezvoltarea sistemului informatic pentru a se asigura generarea Aplicației de plată conform cerințelor 
prevăzute de regulamentele europene. 
Principalele recomandări formulate la nivelul Autorității de Certificare pentru remedierea deficiențelor 

constatate vizează: 
 dispunerea măsurilor necesare în vederea desfășurării activităților privind managementul riscurilor, conform 

procedurii operaționale aplicabile. 
 

Auditul de 
operațiuni 

Conform Aplicației de plată intermediară finală, valoarea totală a cheltuielilor declarate CE pentru anul 
contabil 2017 (perioada 1.07.2016-30.06.2017) a fost de 22.802 mii lei.  

Eșantionul de cheltuieli auditate a cuprins un număr de 64 de organizații partenere (unități administrativ-
teritoriale), cu o valoare a cheltuielilor declarate în sumă de 13.288 mii lei, reprezentând 58,28% din cheltuielile 
declarate Comisiei Europene prin Declarația intermediară finală de plată, în sumă de 22.802 mii lei. 
 

În urma verificărilor efectuate s-au constatat deficiențe cu impact financiar în cheltuielile declarate CE, în 
sumă totală de 904 mii lei. 
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Principalele 
constatări 
rezultate din 
auditul 
operațiunilor 

La nivelul Autorității de Management au fost constatate: 
 cheltuieli neeligibile în sumă de 228 mii lei, reprezentând contravaloarea unui număr de pachete de 

alimente validate de AM ca fiind eligibile, mai mare decât numărul de pachete, care a putut fi identificat pe 
baza documentelor/rapoartelor/listelor furnizate de primării; 

 erori izolate (cunoscute) în sumă totală de 676 mii lei, reprezentând penalități deduse de beneficiar din 
valoarea facturilor decontate furnizorilor, care nu au fost scăzute de către Autoritatea de Management din 
valoarea cheltuielilor declarate Autorității de Certificare şi, ulterior, Comisiei pentru loturile respective. 
Această eroare a fost corectată pentru anul contabil 2017-2018. 

 

La nivelul Autorității de Certificare s-a constatat că în Raportul de certificare a cheltuielilor nu este detaliat 
modul de calcul al sumelor care nu au fost certificate. 
 

Recomandări Recomandările formulate Autorității de Management pentru remedierea deficiențelor constatate au vizat 
următoarele: 
 dispunerea în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011 a măsurilor privind constatarea și recuperarea 

cheltuielilor neeligibile cu pachetele alimentare decontate fără respectarea regulilor de eligibilitate, pentru 
organizațiile partenere cuprinse în eșantion;  

 corectarea de către AM şi AC, până la data transmiterii conturilor Comisiei Europene, a neregulilor și 
erorilor identificate în totalul cheltuielilor declarate CE; 

 documentarea verificărilor administrative efectuate de AM pentru cererile de rambursare validate cu privire 
la pachetele de alimente şi a documentelor pe baza cărora au fost autorizate cheltuielile;  

 asigurarea, pentru viitoarele cereri ce vor fi depuse în vederea finanțării din FEAD, a unei piste de audit 
adecvate cu privire la fundamentarea prețului estimat al pachetelor de alimente şi a unei baze de date 
corecte cu privire la persoanele îndreptățite să primească hrană/asistență. 

 

Recomandarea formulată Autorității de Certificare vizează detalierea în rapoartele de certificare a 
modului de calcul a contravalorii pachetelor de alimente pentru care nu sunt certificate cheltuielile. 
 

Auditul 
conturilor 

Pentru a emite o opinie de audit, potrivit căreia conturile oferă o imagine reală și fidelă, Autoritatea de Audit 
a realizat auditul asupra conturilor aferente POAD, fiind constatată o discrepanță între sumele agregate ale 
corecțiilor operate în conturi, înscrise în Rezumatul anual transmis Autorității de Audit de către Autoritatea de 
Management, față de cele prezentate în Apendixul 5 la conturi „Reconcilierea cheltuielilor”.  

Recomandări Pentru deficiența constatată a fost formulată recomandarea de remediere a neconcordanței în versiunea 
finală a Rezumatului anual, ce va fi transmisă CE prin SFC 2014. 

Concluzii 
desprinse în 
urma efectuării 
misiunii de  
audit 

Din verificarea informațiilor cuprinse în conturile aferente anului contabil 1.07.2016-30.06.2017, elaborate 
pentru POAD conform art. 59 alin. (5) primul paragraf lit. (a) din Regulamentul financiar nr. 966/2012 şi art. 49 
din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, a fost obținută o asigurare rezonabilă cu privire la completitudinea, 
exactitatea și veridicitatea sumelor declarate în conturi, fiind formulată o opinie potrivit căreia conturile prezen-
tate oferă o imagine reală şi fidelă.  

 

Totodată, din analiza versiunilor revizuite ale Declarației de management şi ale Rezumatului anual, comu-
nicate de Autoritatea de Management a rezultat că activitatea de audit nu pune la îndoială afirmațiile incluse 
în Declarația de management revizuită.  

 
3.2.4.3. Instrumentul special – Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 
 
Prezentare Instrumentele speciale permit Uniunii să reacționeze în cazul unor împrejurări neprevăzute specifice sau 

pentru a permite finanțarea unor cheltuieli clar identificate, care nu ar fi putut fi finanțate în limitele plafoanelor 
disponibile, facilitându-se procedura bugetară. În categoria instrumentelor speciale se încadrează Fondul de 
Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE). 

În scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din primăvara și vara anului 2014, ca urmare a 
solicitărilor transmise CE de către România, din bugetul Uniunii Europene au fost mobilizate, prin Fondul de 
Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), fonduri pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente 
operațiunilor de urgență întreprinse de România pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, astfel: 
 prin Decizia nr. C(2015) 5624 din 5.08.2015, pentru valul 1 de inundații care a condus la inundații grave și 

alunecări de teren în perioada 14-31 mai 2014, suma de 18.532 mii lei;
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 prin Decizia nr. C(2015) 5656 din 6.08.2015, pentru valul 2 de ploi abundente care a condus la inundații 
grave și alunecări de teren în perioada 28 iulie-jumătatea lunii august 2014, în regiunea de dezvoltare Sud-
Vest Oltenia, suma de 18.965 mii lei.  
Pentru fondurile alocate României din FSUE, Autoritatea de Audit a desfășurat trei misiuni de follow-up și 

au fost elaborate două rapoarte finale de control (unul pentru fiecare decizie adoptată de CE). 
Urmărirea 
modului de 
implementare a 
recomandărilor 
formulate în 
auditul 
sistemului 

Din verificarea măsurilor luate de entitățile auditate pentru implementarea recomandărilor formulate în 
misiunea de audit de sistem pentru asistența financiară alocată României din Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene prin Deciziile Comisiei nr. C(2015) 5624/5.08.2015 și nr. C(2015) 5656/6.08.2015, înscrise în 
raportul de audit precedent, a rezultat că din cele șapte recomandări formulate Autorității Coordonatoare şi de 
Management (ACM) în cadrul auditului de sistem, s-a constatat că două recomandări au fost implementate, 
două recomandări au fost considerate închise, iar trei recomandări, care vizează îmbunătățirea cadrului 
procedural pentru implementarea FSUE pentru următoarea aplicație pentru finanțare din fond, au rămas 
deschise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Considerații generale și concluzii 
 
 
 

 
Considerații  
generale cu 
privire la 
procesul de 
închidere a 
perioadei de 
programare 
2007-2013 

În perioada de raportare analizată, unul dintre aspectele importante urmărite în activitățile de audit a fost 
cel cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce revin Autorității de Audit pentru închiderea perioadei de programare 
2007-2013.  

Transmiterea pachetelor de documente în vederea închiderii programelor operaționale finanțate din 
fondurile structurale, de coeziune și Fondul european pentru pescuit au fost transmise Comisiei Europene la 
data de 31.03.2017. În urma efectuării propriilor verificări, Comisia Europeană a solicitat autorităților române 
clarificarea anumitor aspecte punctuale în special în legătură cu acele cheltuieli aflate în diverse stadii de 
investigare la nivelul autorităților abilitate în lupta antifraudă sau aflate în cauze pe rol la nivelul instanțelor de 
judecată, urmărirea stadiului de implementare a recomandărilor rămase deschise din munca de audit 
anterioară și verificarea legalității și regularității cheltuielilor noi declarate prin aplicațiile finale de plată. 

În urma acestor solicitări, autoritățile române au emis în lunile august-octombrie 2018 o serie de hotărâri 
de guvern, prin care au fost decertificate cheltuieli în valoare de 186.256 mii euro, contribuție UE, care se 
regăseau inițial în aplicațiile finale de plată de la 31.03.2017. Cele mai mari sume decertificate se regăsesc la 
nivelul Programului Operațional Regional (POR) și la nivelul Programului Operațional Sectorial Mediu (POSM),
cu 74.902 mii euro, respectiv 53.463 mii euro. 

Totodată, în cadrul perioadei de raportare, Autoritatea de Audit a efectuat două misiuni de audit de 
închidere la nivelul a două programe operaționale (Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 
și Programul Operațional Comun de Cooperare „Bazinul Mării Negre”), pentru care data-limită pentru 
transmiterea pachetului de documente în vederea închiderii programelor a fost data de 31.12.2018, proces 
finalizat cu succes. 

Deși s-au transmis în termen toate documentele de închidere pentru toate programele aferente perioadei 
de programare 2007-2013, obligațiile autorităților naționale rămân în continuare deschise în raport cu Comisia 
Europeană până la plata soldului final. Astfel, trebuie urmărite în continuare proiectele declarate ca fiind 
nefuncționale, al căror progres trebuie raportat Comisiei Europene timp de doi ani, din șase în șase luni, trebuie 
monitorizat atent stadiul cheltuielilor care se încadrează în prevederile art. 95 din Regulamentul (CE) nr.
1083/2006 și ale art. 57^7 din OUG nr. 66/2011 (cheltuieli aflate în investigație la nivelul instituțiilor specializate 
în lupta antifraudă DLAF, DNA sau OLAF și cheltuieli aflate pe rolul instanțelor judecătorești), fiind necesară 
comunicarea constantă a evoluției acestora către Comisia Europeană. 

Este important ca autoritățile române să capitalizeze toate învățămintele ce se pot desprinde din acest prim 
exercițiu complet de închidere a unei perioade bugetare de șapte ani din poziția de stat membru al Uniunii 
Europene, cu atât mai mult cu cât această experiență a închiderii a devenit o obligație anuală în perioada de 
programare 2014-2020. Prin urmare, este permanent necesară o bună colaborare a autorităților responsabile, 
implicarea cu seriozitate în acest proces și mai ales respectarea strictă a termenelor asumate la nivel național 
de către fiecare instituție în parte. În acest fel, statul român va putea respecta anual, până la 15.02.2025, 
fiecare termen de 15 februarie la care trebuie transmis pachetul complet de documente Comisiei Europene, 
astfel încât aceasta să poată asigura închiderea anului contabil anterior și plata soldului final. 
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Este responsabilitatea tuturor celor implicați de a valorifica an de an toate aspectele ce se pot constitui în 
bune practici, de a le disemina și generaliza și la nivelul acelor sisteme de management și control mai puțin 
performante, de a perfecționa anual mecanismul intern pentru închiderea conturilor prin îmbunătățirea 
măsurilor de comunicare și colaborare astfel încât procesul interinstituțional să fie capabil atât în a furniza date 
de încredere părților implicate, cât și în a implementa măsuri corective și acțiuni de remediere imediate care 
să permită Autorității de Audit emiterea unei opinii de audit fără rezerve, necesară pentru închiderea anuală a 
conturilor și plata soldului final statului român de către serviciile Comisiei Europene. 

Acțiuni de             
audit de 
operațiuni 
derulate                
în vederea 
verificării 
cheltuielilor 
declarate CE        
la 31.03.2017 
 

În perioada de raportare, prin aplicațiile finale de plată transmise cu ocazia închiderii programelor operaționale 
finanțate din instrumentele structurale și din Fondul european pentru pescuit au fost declarate cheltuieli noi către 
Comisia Europeană, acestea fiind auditate de către Autoritatea de Audit ulterior datei de 31.03.2017, data-limită 
stabilită prin regulamente pentru transmiterea pachetului final de documente pentru închiderea programului. 

Verificările efectuate de către Autoritatea de Audit cu această ocazie au urmărit, în principal, legalitatea și 
regularitatea cheltuielilor declarate Comisiei Europene în perioada de raportare a cheltuielilor în conformitate 
cu cadrul de reglementare sectorial, precum și stadiul de implementare a recomandărilor restante din misiunile 
de audit anterioare. 

Și de această dată, deficiențele identificate au fost, în cea mai mare parte, similare cu cele semnalate prin 
rapoartele de audit din anii anteriori. Subliniem încă o dată faptul că, în principiu, cele mai multe nereguli pot fi 
prevenite dacă, atât la nivelul beneficiarilor de fonduri, cât și la nivelul autorităților, vor fi respectate cu strictețe 
toate regulile de decontare, justificare și verificare a cheltuielilor, dacă vor fi instituite controale interne și 
verificări de management riguroase pe fiecare palier de autorizare la plată a cheltuielilor efectuate și dacă
responsabilitatea pentru activitatea desfășurată a fiecărui actor implicat în acest proces va crește. Toate 
acestea se pot obține prin utilizarea unor liste de verificare bine întocmite, care să acopere în mai mare măsură 
zonele de risc cunoscute la nivel intern. De asemenea, derularea cu regularitate, înainte de autorizarea la plată 
a cheltuielilor, a unor verificări de management atente (administrative, cât și la locul de implementare a 
proiectelor) sunt măsuri imediate ce ar trebui asigurate de către autorități pentru a se realiza filtrarea cu succes 
doar a acelor cheltuieli care respectă integral normele de eligibilitate, legalitate și regularitate, astfel încât 
respectivele cheltuieli să fie autorizate pentru rambursare și să fie astfel declarate către Comisia Europeană. 

Reiterăm faptul că o creștere semnificativă a eficacității verificărilor de management, precum și prevenirea 
erorilor se pot realiza și prin implementarea integrală și la timp a tuturor recomandărilor formulate de către 
Autoritatea de Audit cu ocazia misiunilor de audit precedente, recomandări și propuneri de măsuri care au rolul
de a interveni în sensul de a remedia și corecta acolo unde sunt identificate zone de risc sau unde controalele 
interne se dovedesc ineficace sau deficitare în urma testării lor. Atât beneficiarii de fonduri, cât și conducătorii 
entităților auditate trebuie să acționeze imediat în sensul celor semnalate de către auditori prin rapoartele de 
audit pentru a evita reapariția unor erori sau generalizarea unor deficiențe.  

Neregulile 
aferente 
cheltuielilor 
declarate în 
cadrul 
proiectelor  
 

Tipologia celor mai frecvente nereguli detectate în urma misiunilor de audit derulate asupra cheltuielilor 
declarate CE prin aplicațiile finale de cheltuieli transmise CE la 31.03.2017 se încadrează în zonele de risc 
cunoscute și poate fi sintetizată după cum urmează:  
  În ceea ce privește respectarea prevederilor legale și procedurale aplicabile achizițiilor publice: 
 încălcarea principiilor transparenței, tratamentului egal, nediscriminării; 
 utilizarea unor criterii de calificare și selecție restrictive sau a unor specificații tehnice de natură să 

restricționeze participarea ofertanților, precum și neîndeplinirea cerințelor de calificare/selecție de către 
ofertantul câștigător;  

 divizarea unor achiziții în scopul evitării derulării unor proceduri competitive;  
 atribuirea unor contracte prin aplicarea unor proceduri de achiziție incorecte sau fără respectarea măsurilor 

de publicitate necesare;  
 atribuirea unor lucrări suplimentare către același antreprenor prin încheierea de acte adiționale la contractul 

inițial, prin aplicarea incorectă a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare și cu depășirea pragului valoric de 50% din valoarea contractului inițial,  

 modificarea prețului contractului prin acte adiționale, în condițiile în care obiectul contractului nu a fost 
modificat. 

 

  În ceea ce privește respectarea condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor: 
 efectuarea de cheltuieli reprezentând lucrări sau servicii pentru care nu au fost prezentate documente 

justificative sau pentru care nu s-a putut furniza dovezi cu privire la prestarea serviciilor sau executarea 
lucrărilor respective, precum și cheltuieli efectuate fără a avea legătură cu activitățile sau obiectul proiectului;

 autorizarea și plata unor cheltuieli care conțineau erori: cum sunt diferențele în plus între cantitatea de 
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material plătită și cea pusă efectiv în operă; cheltuieli necertificate de inginer și care nu au fost solicitate la 
plată de către antreprenor; 

 decontarea unor cheltuieli fără a fi respectate toate condițiile prevăzute în contractul de finanțare; 
 contravaloarea unor subvenții, burse sociale sau burse de cercetare acordate membrilor grupului-țintă, fără 

a fi suficient justificate și fără a fi respectate reglementările legale în domeniu; 
 cheltuieli de personal și asimilate acestora, peste plafoanele de referință din Ghidul Solicitantului, plătite în 

condițiile suspendării contractului de muncă sau cu nerespectarea limitelor orare zilnice sau săptămânale, 
 cheltuieli decontate dincolo de perioada de eligibilitate a acestora sau pentru activități aflate în afara zonei 

de eligibilitate sau efectuate fără a fi respectate cerințele unui management financiar sănătos; 
 nerespectarea condițiilor privind intensitatea maximă a ajutorului de stat. 
 

În urma derulării procedurii de conciliere cu entitățile auditate, Autoritatea de Audit a formulat, pentru toate 
deficiențele identificate, recomandări pentru corectarea acestora, inclusiv recuperarea sumelor plătite neco-
respunzător, dar și în sensul prevenirii producerii unor nereguli similare pe viitor, fiind stabilite, totodată, și 
termene-limită de implementare. Modul de implementare a acestor recomandări este monitorizat la nivelul 
Autorității de Audit, conform procedurilor de lucru aprobate. 

Considerații         
din auditurile 
efectuate cu 
privire la 
programele/   
fondurile din 
cadrul        
perioadei              
2014-2020 
 

Perioada de raportare a stat sub semnul procesului de desemnare a autorităților naționale responsabile cu 
gestionarea asistenței financiare alocate României în actuala perioadă de programare. Pentru utilizarea 
acestor fonduri, cadrul de reglementare european oferă statelor membre beneficiare libertatea de a-și defini
propriile sisteme de management și control cu condiția ca acestea să răspundă unor cerințe prestabilite care 
vizează mediul de control intern al fiecărei autorități, managementul riscului, verificări și controale adminis-
trative, monitorizare. Evaluarea conformității cu aceste cerințe trebuie efectuată, conform rigorilor standardelor 
internaționale de audit, de către un organism de audit independent, în cazul României de către Autoritatea de 
Audit din cadrul Curții de Conturi a României. Obiectivul urmărit prin procesul de desemnare a fost acela de a 
obține, încă de la începutul perioadei de programare, o asigurare asupra capacității autorităților responsabile 
din statele membre de a-și îndeplini cu succes atribuțiile care le revin. 

Începând cu luna martie 2017, după trei ani de la debutul perioadei de programare 2014-2020, autoritățile 
române responsabile cu gestionarea programului au transmis Autorității de Audit documentația completă 
necesară pentru demararea procesului de desemnare, proces care a fost finalizat prin notificarea Comisiei 
Europene în semestrul II 2017. Documentația necesară în vederea desemnării a cuprins, în principal, o 
descriere a sistemului de management și control cu prezentarea detaliată a structurilor organizatorice, 
resurselor umane și materiale ce vor asigura funcționarea acestora, procedurile și instrumentele de lucru. O 
dificultate importantă generatoare de întârzieri în finalizarea acestui proces a fost legată de îndeplinirea cerinței 
privind obligativitatea instituirii unui sistem informatic pentru înregistrarea și stocarea în format electronic a 
datelor referitoare la fiecare operațiune, date necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, 
verificare și audit, inclusiv date privind participanții la operațiuni și elaborarea modulului pentru generarea 
conturilor anuale. În practică, îndeplinirea acestei cerințe a presupus finalizarea unei aplicații informatice 
complexe care, chiar și la data finalizării Raportului de audit de desemnare, nu asigura în totalitate cerințele 
impuse prin regulamentele europene, fiind necesare o serie de îmbunătățiri, aspect menționat și în paragraful 
de evidențiere care a însoțit opinia de audit fără rezerve emisă de Autoritatea de Audit. 

După emiterea de către Autoritatea de Audit a opiniei de audit fără rezerve, Comisia Europeană a fost 
notificată de către statul membru cu privire la data și forma desemnării, fiind demarate astfel și procedurile de 
transmitere de cereri de plată intermediare în vederea rambursării de către CE a sumelor cheltuite de către 
statul membru, anterior finalizării procesului de desemnare a autorităților responsabile. 

Având în vedere că la nivel național procesul de desemnare pentru toate programele operaționale s-a 
finalizat cu notificarea Comisiei Europene la mai bine de trei ani de la începutul perioadei de programare 2014-
2020, respectiv în semestrul II 2017, se poate aprecia că a fost parcursă o perioadă destul de lungă, deși acest 
proces nu era în totalitate nou pentru autoritățile române care au mai parcurs un proces similar de obținere a 
conformității sistemelor de management și control în perioada 2007-2009.  

Rata relativ redusă de atragere a fondurilor europene structurale și de investiții la data de 31.12.2017, când 
rambursările efective (fără prefinanțare) se situau, conform datelor oficiale furnizate de Ministerul Fondurilor 
Europene, la nivelul de 4,84% din sumele alocate, poate fi explicată într-o anumită măsură și prin aceste 
întârzieri înregistrate în desemnarea autorităților naționale, în contextul în care România are la dispoziție în 
perioada de programare 2014-2020 o alocare mai mare decât în perioada de programare recent încheiată. 

Având în vedere că în cazul fondurilor europene structurale și de investiții, în anul contabil 2017 (perioada 
1.07.2016-30.06.2017), în cadrul programelor FESI nu au fost declarate cheltuieli Comisiei Europene (cu 
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excepția Programului INTERREG V-A România-Bulgaria), întrucât procesul de desemnare a autorităților 
naționale responsabile cu gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții s-a finalizat ulterior datei 
de închidere a anului contabil 2017, singura obligație a statului român la 15.02.2018 a fost aceea de a 
transmite, în conformitate cu instrucțiunile Comisiei Europene, conturi anuale cu valoare zero și rapoarte 
anuale de control în care au fost menționate sintetic unele aspecte cu privire la programul operațional, 
autoritățile responsabile, auditul de desemnare și actualizarea strategiei de audit. 

Situația este diferită în ceea ce privește fondurile destinate agriculturii FEGA și FEADR, în cazul pro-
gramului operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) cu finanțare din Fondul de ajutor 
european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), în cazul programelor finanțate din Fondul pentru 
Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru Securitate Internă, la nivelul cărora au fost certificate și transmise 
cheltuieli CE în perioada de referință. La nivelul acestor programe, Autoritatea de Audit a verificat legalitatea 
și regularitatea cheltuielilor declarate CE și a testat eficacitatea funcționării sistemelor de management și 
control instituite pentru gestionarea acestor programe.  

În urma verificărilor efectuate au rezultat deficiențe similare cu cele detectate pe parcursul perioadei 
anterioare de programare, acestea putând fi sintetizate după cum urmează: 

 

 Deficiențe în legătură cu buna funcționare a sistemelor de management și control cum ar fi: 
 funcționarea necorespunzătoare a verificărilor de management efectuate de autoritatea responsabilă 

asupra cererilor de plată depuse de beneficiar;  
 nerespectarea prevederilor procedurale în cazul controalelor la fața locului, aferente cererilor de sprijin în 

ceea ce privește modul de extragere a eșantionului de verificat pe teren, algoritmul de calcul al ratei de 
neconformitate pentru deficiențele identificate pe parcelele verificate la controlul pe teren, algoritmul de 
extrapolare a erorilor la suprafața nemăsurată, asigurarea unei piste de audit detaliate; 

 insuficiența personalului în cadrul anumitor autorități, materializată prin existența unui grad ridicat de 
încărcare cu sarcini sau nerespectarea principiului „celor 4 ochi” din cauza lipsei unor poziții de coordonare 
în cadrul anumitor structuri importante cum sunt cele de nereguli sau certificare; 

 lipsa din sistemul informatic a unui modul pentru înregistrarea reinstrumentării operațiunilor ca urmare a
punerii în aplicare a sentințelor civile, cu repercusiuni asupra înregistrărilor contabile; 

 nerespectarea unor reglementări contabile privind întocmirea situațiilor financiare anuale; 
 lipsa asigurării serviciilor de mentenanță, suport tehnic și de dezvoltări ulterioare pentru aplicațiile infor-

matice necesare pentru implementarea fondurilor FEGA; 
 lipsa înregistrării în sistemele informatice utilizate de autorități a anumitor categorii de date sau înregistrarea 

parțială a altor seturi de date;  
 utilizarea parțială a unor aplicații informatice utile în efectuarea unor verificări antifraudă; 
 înregistrarea de întârzieri în întocmirea de suspiciuni de neregulă pentru toate constatările cu posibile 

implicații financiare; 
 unele deficiențe în procesul de delegare a unor sarcini în legătură cu monitorizarea adecvată a sarcinilor 

delegate și anumite necorelări procedurale. 
 

 Deficiențe în ceea ce privește procedurile de achiziție derulate: 
 utilizarea de către beneficiari a unor criterii de calificare restrictive prin impunerea unor clauze contractuale 

nelegale; 
 acceptarea pe perioada derulării contractelor de achiziție, a unor condiții de implementare inferioare celor 

stabilite prin caietul de sarcini; 
 achiziționarea directă a unor bunuri ale căror prețuri au depășit semnificativ cuantumul prețurilor practicate 

pe piața de specialitate pentru bunurile respective; 
 neîndeplinirea tuturor cerințelor de calificare de către oferta câștigătoare. 

 
 

 Deficiențe în ceea ce privește respectarea cerințelor de eligibilitate: 
 autorizarea și plata unor cheltuieli care nu îndeplineau toate cerințele de eligibilitate necesare în vederea 

efectuării plății; 
 decontarea unor cheltuieli care nu respectau cerințele prevăzute în proiectul tehnic sau în situațiile de 

lucrări decontate anterior; 
 autorizarea eronată la plată a unor suprafețe de teren aflate în afara ariei eligibile, mai mari decât cele 

eligibile (supradeclarate); 
 autorizarea unor plăți în lipsa unor documente justificative corespunzătoare, prin care să se demonstreze 

că terenul se află la dispoziția fermierului, sau care să asigure îndeplinirea condițiilor de eligibilitate specifice 
sprijinului, sau pentru parcele agricole aflate sub pragul de eligibilitate, sau pentru suprafețe care nu pot fi 
încadrate în categoria de teren agricol, deoarece pe suprafața lor sunt amplasate construcții;
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 autorizarea eronată la plată a unor cantități de produse alimentare care erau distribuite unui număr de copii 
diferit de cel real, prezent la cursuri la nivelul instituțiilor școlare; 

 lipsa unor documente din care să reiasă încadrarea destinatarilor finali în categoriile de persoane 
defavorizate și beneficiari eligibili pentru pachete de ajutor, distribuirea unor pachete pentru persoane 
defavorizate pe bază de liste suplimentare, fără respectarea regulilor de eligibilitate; 

 lipsa unei piste de audit adecvate cu privire la fundamentarea prețului estimat pe pachetul de ajutor și pe 
fiecare produs în parte, care să poată fi luată în considerare în procesul de evaluare a cererii de finanțare.

 

Considerăm că la nivelul tuturor autorităților sunt deja cunoscute majoritatea problemelor și zonelor de risc 
ce pot apărea în gestionarea fondurilor europene nerambursabile, regulile ce trebuie respectate cu strictețe 
pentru a asigura o rambursare rapidă de către CE a sumelor utilizate. Cele mai frecvente abateri și nereguli în 
legătură cu eligibilitatea, legalitatea și regularitatea cheltuielilor se regăsesc și în cadrul rapoartelor de audit 
emise de Autoritatea de Audit pentru perioada 2007-2013, fiind în majoritatea cazurilor sintetizate și în partea 
finală a secțiunii Autorității de Audit din cadrul rapoartelor publice anuale ale Curții de Conturi. 
Cele mai frecvente probleme au fost, de asemenea, semnalate și de către serviciile de audit ale Comisiei 
Europene, Curții Europene de Conturi, ale altor instituții de control abilitate, fiind de datoria întregului sistem 
de management și control să fie proactiv, să-și consolideze toate palierele de control ex-ante, să prevină 
neregulile, să ia măsurile de autocorecție necesare și imediate atunci când este semnalată o problemă pentru 
a reuși astfel să evite producerea în actualul ciclu bugetar a unor deficiențe similare sau chiar identice cu cele 
din perioada de programare anterioară. 

Cea mai la îndemână măsură în acest sens este aceea de a analiza cu obiectivitate aspectele care s-au 
dovedit a avea o funcționalitate limitată în cadrul sistemelor de management și control și de a identifica 
strategiile, măsurile, metodele, practicile și instrumentele necesare pentru a asigura o performanță mai bună 
a sistemelor de management și control în actualul exercițiu bugetar, de a găsi soluții de simplificare a proce-
durilor acolo unde acestea nu aduc o plusvaloare reală în angrenajul procesului de gestionare a fondurilor. 

Din tipologia neregulilor identificate până în prezent, la nivelul programelor cu finanțare din perioada de 
programare actuală 2014-2020, rezultă o recurență a unor tipuri de deficiențe cunoscute din perioada 
anterioară, ca de exemplu insuficiența resurselor umane în zone importante cum sunt neregulile și certificarea, 
de asemenea valorificarea insuficientă a facilităților puse la dispoziție de aplicațiile informatice, unde s-au 
constatat, ca și în perioada trecută, fie întârzieri în introducerea datelor, fie introducerea parțială a anumitor 
categorii de date. Prin urmare, considerăm că experiența anterioară poate fi folosită în vederea diminuării 
riscului de întrerupere a plăților în cazul programelor operaționale sau de aplicare a unor corecții financiare 
forfetare pentru nereguli sistemice.  

Un alt aspect important pe care Comisia Europeană pune un accent deosebit în actualul exercițiu de programare 
și care obligatoriu trebuie tratat cu mare seriozitate de către autoritățile de gestionare a fondurilor este cel cu privire 
la fiabilitatea datelor privind performanța programului. Astfel, Comisia Europeană dorește ca la nivelul statelor 
membre să fie instituite sisteme capabile să furnizeze date de încredere cu privire la indicatorii de program.  

În final dorim să reiterăm, ca în fiecare an, importanța creșterii responsabilității și disciplinei financiare la nivelul 
tuturor celor care utilizează sau gestionează fonduri europene nerambursabile, de la beneficiarii de fonduri la 
autoritățile naționale responsabile. Toți cei implicați în sistemele de management și control, precum și beneficiarii 
de fonduri au obligația respectării integrale a prevederilor regulamentelor europene și ale legislației naționale,
care constituie cadrul de reglementare pentru utilizarea fondurilor europene nerambursabile. Mai mult decât atât, 
la nivelul sistemelor de control intern ale autorităților naționale responsabile cu gestionarea și controlul fondurilor 
europene nu este suficientă instituirea doar din punct de vedere procedural a unor mecanisme de control a 
cheltuielilor, ci este esențială aplicarea întocmai a prevederilor procedurilor de lucru, efectuarea verificărilor de 
management la timp și în conformitate cu aceste proceduri, astfel încât să se poată elimina de la declarare toate 
acele cheltuieli care prezintă abateri de la cerințele de eligibilitate, legalitate și regularitate. 
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Anexa nr. 1 
SITUAȚIE 

privind conturile de execuție bugetară ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, 
auditați de Curtea de Conturi a României în anul 2018 

 
- mii lei - 

 

Nr. 
crt. 

Autorități și instituții publice, ai căror conducători au calitatea de  
ordonatori principali de credite ai bugetului de stat 

Credite 
bugetare 
inițiale 
2017 

Credite 
bugetare 
definitive 

2017 

Plăți 
efectuate 

2017 

% faţă de 
prevederi/ 

credite 
iniţiale 

% faţă de 
prevederi/ 

credite 
definitive 

 

0 1 2 3 4 5 6
1. ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ    

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 41.000 46.825 44.311 108,08 94,63 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 38.100 43.265 40.773 107,02 94,24 
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 500 700 699 139,80 99,86 
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 2.400 2.860 2.839 118,29 99,27

2. SENATUL ROMÂNIEI    
TOTAL GENERAL 122.176 149.708 147.237 120,51 98,35

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 118.235 139.717 137.259 116,09 98,24
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.941 9.991 9.978 253,18 99,87

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 121.576 149.108 146.799 120,75 98,45
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 117.635 139.117 136.821 116,31 98,35
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.941 9.991 9.978 253,18 99,87

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 600 600 438 73,00 73,00
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 600 600 438 73,00 73,00

3. CAMERA DEPUTAȚILOR   
TOTAL GENERAL 266.517 336.706 319.244 119,78 94,81

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 256.464 314.443 297.749 116,10 94,69
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 10.053 22.263 21.495 213,82 96,55

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 245.617 315.806 304.475 123,96 96,41
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 235.764 293.743 283.001 120,04 96,34
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 9.853 22.063 21.474 217,94 97,33

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 20.900 20.900 14.769 70,67 70,67
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 20.700 20.700 14.748 71,25 71,25
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 200 200 21 10,50 10,50

4. ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 99.479 116.973 116.592 117,20 99,67

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 50 10 4 8,00 40,00
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 99.329 116.963 116.588 117,38 99,68
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 100 0 0 0,00 0

5. CURTEA CONSTITUȚIONALĂ    
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 20.424 20.853 20.645 101,08 99,00 

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 20.424 20.853 20.645 101,08 99,00
6. CONSILIUL LEGISLATIV   

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 8.529 8.984 8.953 104,97 99,65
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 8.529 8.984 8.953 104,97 99,65

7. CONSILIUL CONCURENȚEI   
TOTAL GENERAL 48.383 51.530 49.018 101,31 95,13

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 48.383 51.530 49.018 101,31 95,13
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 44.000 47.147 46.097 104,77 97,77

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 44.000 47.147 46.097 104,77 97,77
VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 4.383 4.383 2.921 66,64 66,64

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 4.383 4.383 2.921 66,64 66,64
8. AVOCATUL POPORULUI   

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 13.820 14.370 14.208 102,81 98,87
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 13.820 14.370 14.208 102,81 98,87

9. CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 15.366 15.756 15.559 101,26 98,75

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 15.366 15.756 15.559 101,26 98,75
10. CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI   

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 9.548 9.486 9.373 98,17 98,81
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 9.548 9.486 9.373 98,17 98,81

11. SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI   
TOTAL GENERAL 878.639 1.076.618 1.028.234 117,03 95,51

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 321.099 327.802 304.245 94,75 92,81
ÎNVĂȚĂMÂNT 5.409 4.409 4.239 78,37 96,14
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 537.931 705.139 689.758 128,22 97,82
PROTECȚIA MEDIULUI 0 22.709 14.922 0 65,71
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 14.200 16.559 15.070 106,13 91,01 

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 872.144 1.067.356 1.022.226 117,21 95,77 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 314.604 320.933 298.848 94,99 93,12 
ÎNVĂȚĂMÂNT 5.409 4.409 4.239 78,37 96,14 
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 537.931 705.139 689.758 128,22 97,82
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0 1 2 3 4 5 6 
PROTECȚIA MEDIULUI 0 20.390 14.335 0 70,30 
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 14.200 16.485 15.046 105,96 91,27 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 6.495 7.362 5.507 84,79 74,80 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 6.495 6.869 5.397 83,09 78,57 
PROTECȚIA MEDIULUI 0 419 86 0 20,53 
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 0 74 24 0 32,43 

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 0 1.900 501 0 26,37 
PROTECȚIA MEDIULUI 0 1.900 501 0 26,37

12. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE    
TOTAL GENERAL 778.748 775.581 725.732 93,19 93,57 

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 712.717 718.098 669.429 93,93 93,22 
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 32.418 24.245 24.244 74,79 100,00 
ÎNVĂȚĂMÂNT 4.768 5.268 5.268 110,49 100,00 
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 28.845 27.970 26.791 92,88 95,78 

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 768.748 761.081 716.509 93,20 94,14 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 702.717 703.598 660.206 93,95 93,83 
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 32.418 24.245 24.244 74,79 100,00 
ÎNVĂȚĂMÂNT 4.768 5.268 5.268 110,49 100,00 
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 28.845 27.970 26.791 92,88 95,78

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 10.000 14.500 9.223 92,23 63,61
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 10.000 14.500 9.223 92,23 63,61

13. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE   
TOTAL GENERAL 6.909.011 4.685.577 3.978.369 57,58 84,91

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 1.854.635 751.291 596.106 32,14 79,34
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 250 250 7 2,80 2,80
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 3.365.240 3.105.350 2.940.232 87,37 94,68
PROTECȚIA MEDIULUI 767.000 520.000 357.219 46,57 68,70
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 921.886 293.967 70.086 7,60 23,84
CHELTUIELI DIN SUME RĂMASE NEUTILIZATE ÎN ANUL ANTERIOR 0 14.719 14.719 0 100,00

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 6.653.858 4.473.495 3.932.512 59,10 87,91
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 1.844.683 740.850 594.312 32,22 80,22
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 250 250 7 2,80 2,80
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 3.302.000 2.974.712 2.925.323 88,59 98,34
PROTECȚIA MEDIULUI 767.000 520.000 357.219 46,57 68,70
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 739.925 222.964 40.932 5,53 18,36
CHELTUIELI DIN SUME RĂMASE NEUTILIZATE ÎN ANUL  ANTERIOR 0 14.719 14.719 0 100,00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 181.961 71.492 29.383 16,15 41,10
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 0 489 229 0 46,83
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 181.961 71.003 29.154 16,02 41,06

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 73.192 140.590 16.474 22,51 11,72 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 9.952 9.952 1.565 15,73 15,73 
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 63.240 130.638 14.909 23,58 11,41

14. MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE    
TOTAL GENERAL 3.257.148 3.616.670 3.541.373 108,73 97,92

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 2.352.115 2.507.902 2.463.189 104,72 98,22
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 901.929 1.105.664 1.078.160 119,54 97,51
ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 3.104 3.104 24 0,77 0,77

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 3.254.091 3.607.877 3.536.317 108,67 98,02
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE  2.349.058 2.499.109 2.458.133 104,64 98,36
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 901.929 1.105.664 1.078.160 119,54 97,51
ALTE ACȚIUNI ECONOMICE  3.104 3.104 24 0,77 0,77

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 3.028 8.746 5.033 166,22 57,55
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 3.028 8.746 5.033 166,22 57,55

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 29 47 23 79,31 48,94
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE  29 47 23 79,31 48,94

15. MINISTERUL JUSTIȚIEI    
TOTAL GENERAL 3.176.621 3.778.378 3.724.176 117,24 98,57

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 71.000 73.776 71.914 101,29 97,48
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  3.100.991 3.699.809 3.647.550 117,63 98,59
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 4.630 4.793 4.712 101,77 98,31

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 3.158.307 3.747.022 3.713.323 117,57 99,10
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 71.000 73.776 71.914 101,29 97,48
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  3.082.677 3.668.453 3.636.697 117,97 99,13
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  4.630 4.793 4.712 101,77 98,31

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 6.272 20.109 9.814 156,47 48,80
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  6.272 20.109 9.814 156,47 48,80

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 12.042 11.247 1.039 8,63 9,24
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  12.042 11.247 1.039 8,63 9,24

16. MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE    
TOTAL GENERAL 16.322.232 16.246.674 14.745.073 90,34 90,76 

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE  3.984 2.920 2.833 71,11 97,02 
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.875 1.912 1.839 98,08 96,18 
APĂRARE 12.401.109 11.758.428 10.275.232 82,86 87,39
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ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  340.370 359.637 358.003 105,18 99,55 
ÎNVĂȚĂMÂNT  312.413 326.772 325.071 104,05 99,48 
SĂNĂTATE 82.962 148.571 146.591 176,70 98,67 
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  71.483 81.041 71.177 99,57 87,83 
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.076.782 3.538.573 3.537.988 114,99 99,98 
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 564 584 362 64,18 61,99 
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 30.690 28.236 25.977 84,64 92,00 

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 15.720.560 15.645.002 14.655.098 93,22 93,67 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE  3.984 2.920 2.833 71,11 97,02 
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.875 1.912 1.839 98,08 96,18 
APĂRARE 11.805.429 11.163.375 10.186.840 86,29 91,25 
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  340.353 359.620 358.003 105,19 99,55 
ÎNVĂȚĂMÂNT  312.149 326.508 325.063 104,14 99,56 
SĂNĂTATE 82.724 148.333 146.586 177,20 98,82 
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  66.574 75.525 69.969 105,10 92,64 
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.076.782 3.538.573 3.537.988 114,99 99,98 
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 30.690 28.236 25.977 84,64 92,00 

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 601.672 601.672 89.975 14,95 14,95 
APĂRARE  595.680 595.053 88.392 14,84 14,85
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  17 17 0 0,00 0,00
ÎNVĂȚĂMÂNT 264 264 8 3,03 3,03
SĂNĂTATE 238 238 5 2,10 2,10
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  4.909 5.516 1.208 24,61 21,90
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 564 584 362 64,18 61,99

17. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE   
TOTAL GENERAL 11.287.012 12.730.831 12.579.326 111,45 98,81

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 124.997 138.941 135.885 108,71 97,80
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  8.094.267 8.449.085 8.361.293 103,30 98,96
ÎNVĂȚĂMÂNT  137.558 133.118 132.434 96,28 99,49
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  36.202 30.646 30.640 84,64 99,98
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.470.773 3.759.651 3.758.780 152,13 99,98
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 423.215 219.390 160.294 37,88 73,06

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 10.835.247 12.446.957 12.421.794 114,64 99,80
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 124.997 138.841 135.801 108,64 97,81
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  7.968.025 8.289.574 8.271.135 103,80 99,78
ÎNVĂȚĂMÂNT  137.299 132.859 132.416 96,44 99,67
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  36.202 30.646 30.640 84,64 99,98
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  2.470.773 3.759.651 3.758.780 152,13 99,98
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 97.951 95.386 93.022 94,97 97,52

CREDITE EXTERNE 1.100 0 0 0,00 0
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  1.100 0 0 0,00 0 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 80.444 108.006 57.804 71,86 53,52 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE  0 100 84 84,00 
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  80.185 107.647 57.702 71,96 53,60
ÎNVĂȚĂMÂNT  259 259 18 6,95 6,95

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 370.221 175.868 99.728 26,94 56,71
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  44.957 51.864 32.456 72,19 62,58
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 325.264 124.004 67.272 20,68 54,25

18. MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE   
TOTAL GENERAL 35.800.766 36.597.119 36.449.969 101,81 99,60

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELURI ALE  
ADMINISTRAȚIEI 

14.079.799 13.646.093 13.585.625 96,49 99,56 

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 21.720.967 22.951.026 22.864.344 105,26 99,62
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 35.794.204 36.588.258 36.447.475 101,83 99,62

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE 
DIFERITE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI 

14.079.799 13.646.093 13.585.625 96,49 99,56 

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  21.714.405 22.942.165 22.861.850 105,28 99,65
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 6.113 8.408 2.206 36,09 26,24

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6.113 8.408 2.206 36,09 26,24
VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 449 453 288 64,14 63,58

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 449 453 288 64,14 63,58
19. MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI   

TOTAL GENERAL 431.878 451.616 429.355 99,42 95,07
ÎNVĂȚĂMÂNT 62.000 67.844 65.912 106,31 97,15
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 340.878 345.365 325.040 95,35 94,11
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 29.000 38.407 38.403 132,42 99,99

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 316.348 336.042 322.017 101,79 95,83
ÎNVĂȚĂMÂNT 62.000 67.800 65.869 106,24 97,15
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 225.348 229.835 217.745 96,63 94,74
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 29.000 38.407 38.403 132,42 99,99 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 0 44 43 0 97,73 
ÎNVĂȚĂMÂNT 0 44 43 0 97,73 

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 115.530 115.530 107.295 92,87 92,87 
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 115.530 115.530 107.295 92,87 92,87
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20. MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE    

TOTAL GENERAL 17.383.401 19.027.616 16.577.322 95,36 87,12 
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 30.000 20.000 11.708 39,03 58,54 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 17.291.401 18.931.076 16.491.694 95,38 87,11 
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC  62.000 76.540 73.920 119,23 96,58 

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 17.036.330 18.680.545 16.540.861 97,09 88,55 
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 30.000 20.000 11.708 39,03 58,54 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 16.944.330 18.584.005 16.455.233 97,11 88,55 
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC  62.000 76.540 73.920 119,23 96,58 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 346.421 346.421 36.461 10,53 10,53 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 346.421 346.421 36.461 10,53 10,53 

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 650 650 0 0,00 0,00 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 650 650 0 0,00 0,00

21. MINISTERUL MEDIULUI    
TOTAL GENERAL 471.201 397.138 347.275 73,70 87,44 

PROTECȚIA MEDIULUI  414.741 345.978 297.767 71,80 86,07 
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 56.460 51.160 49.508 87,69 96,77 

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 429.001 349.850 324.548 75,65 92,77 
PROTECȚIA MEDIULUI  372.541 298.690 275.040 73,83 92,08
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 56.460 51.160 49.508 87,69 96,77

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 6.500 13.488 10.913 167,89 80,91
PROTECȚIA MEDIULUI  6.500 13.488 10.913 167,89 80,91

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 35.700 33.800 11.814 33,09 34,95
PROTECȚIA MEDIULUI 35.700 33.800 11.814 33,09 34,95

22. MINISTERUL TRANSPORTURILOR   
TOTAL GENERAL 13.761.215 8.981.093 8.198.044 59,57 91,28

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3 3 0 0,00 0,00
SĂNĂTATE  30.000 26.739 6.777 22,59 25,35
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  8.950 8.950 8.830 98,66 98,66
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 200.000 400.000 393.560 196,78 98,39
TRANSPORTURI  13.522.262 8.545.401 7.788.877 57,60 91,15

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 13.761.215 8.979.849 8.197.900 59,57 91,29
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3 3 0 0,00 0,00
SĂNĂTATE  30.000 26.739 6.777 22,59 25,35
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  8.950 8.950 8.830 98,66 98,66
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  200.000 400.000 393.560 196,78 98,39
TRANSPORTURI 13.522.262 8.544.157 7.788.733 57,60 91,16

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 0 1.244 144 0 11,58
TRANSPORTURI  0 1.244 144 0 11,58

23.  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE   
TOTAL GENERAL 8.243.101 8.280.817 6.825.269 82,80 82,42 

CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 42.615 35.696 31.469 73,84 88,16 
ÎNVĂȚĂMÂNT 8.154.006 8.198.641 6.747.613 82,75 82,30 
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  46.480 46.480 46.187 99,37 99,37

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 5.211.809 5.002.852 4.901.092 94,04 97,97
CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 40.719 33.119 30.298 74,41 91,48
ÎNVĂȚĂMÂNT  5.124.610 4.923.253 4.824.607 94,15 98,00
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  46.480 46.480 46.187 99,37 99,37

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 11.500 33.085 10.490 91,22 31,71
CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 0 681 256 0 37,59
ÎNVĂȚĂMÂNT  11.500 32.404 10.234 88,99 31,58

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 3.019.792 3.244.880 1.913.687 63,37 58,98
CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 1.896 1.896 915 48,26 48,26
ÎNVĂȚĂMÂNT  3.017.896 3.242.984 1.912.772 63,38 58,98

24. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII    
TOTAL GENERAL 7.871.466 8.356.797 8.143.890 103,46 97,45

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI 617.526 651.785 651.785 105,55 100,00
SĂNĂTATE  5.474.611 5.925.683 5.714.508 104,38 96,44
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.777.229 1.777.229 1.777.229 100,00 100,00
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 2.100 2.100 368 17,52 17,52

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 6.360.237 6.837.713 6.770.707 106,45 99,02
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE 
DIFERITE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI  

617.526 651.785 651.785 105,55 100,00 

SĂNĂTATE  3.965.482 4.408.699 4.341.693 109,49 98,48
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  1.777.229 1.777.229 1.777.229 100,00 100,00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5.809 13.664 21.637 372,47 158,35
SĂNĂTATE  5.809 13.664 21.637 372,47 158,35

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 1.505.420 1.505.420 1.351.546 89,78 89,78
SĂNĂTATE  1.503.320 1.503.320 1.351.178 89,88 89,88
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 2.100 2.100 368 17,52 17,52

25. MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE    
TOTAL GENERAL 766.177 739.115 647.322 84,49 87,58 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  766.177 739.115 647.322 84,49 87,58 
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 707.139 673.428 642.341 90,84 95,38
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CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  707.139 673.428 642.341 90,84 95,38 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 0 3.308 2.904 0 87,79 
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 0 3.308 2.904 0 87,79 

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 59.038 62.379 2.077 3,52 3,33 
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 59.038 62.379 2.077 3,52 3,33

26. MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE    
TOTAL GENERAL 510.275 222.481 50.254 9,85 22,59 

CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 1.384 1.245 1.173 84,75 94,22 
COMUNICAȚII  508.891 221.236 49.081 9,64 22,18 

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 510.275 222.309 50.153 9,83 22,56 
CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 1.384 1.245 1.173 84,75 94,22 
COMUNICAȚII  508.891 221.064 48.980 9,62 22,16 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 0 172 101 0 58,72 
COMUNICAȚII  0 172 101 0 58,72

27. MINISTERUL PUBLIC    
TOTAL GENERAL 1.036.168 1.231.887 1.210.985 116,87 98,30 

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  1.036.148 1.231.710 1.210.837 116,86 98,31 
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 20 177 148 740,00 83,62 

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 1.033.262 1.227.781 1.209.446 117,05 98,51
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  1.033.242 1.227.604 1.209.298 117,04 98,51
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 20 177 148 740,00 83,62

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2.906 4.106 1.539 52,96 37,48
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  2.906 4.106 1.539 52,96 37,48

28. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 21.696 22.586 21.412 98,69 94,80

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE  21.696 22.586 21.412 98,69 94,80
29. SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII   

TOTAL GENERAL 1.706.000 2.036.679 2.031.940 119,11 99,77
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  1.218.791 1.353.718 1.349.110 110,69 99,66
ÎNVĂȚĂMÂNT  25.339 25.684 25.677 101,33 99,97
SĂNĂTATE 10.330 13.376 13.367 129,40 99,93
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 451.540 643.901 643.786 142,58 99,98

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 1.702.857 2.033.008 2.031.079 119,27 99,91
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  1.215.648 1.350.575 1.348.770 110,95 99,87
ÎNVĂȚĂMÂNT  25.339 25.684 25.677 101,33 99,97
SĂNĂTATE 10.330 12.848 12.846 124,36 99,98
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  451.540 643.901 643.786 142,58 99,98

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 348 876 707 203,16 80,71
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  348 348 186 53,45 53,45
SĂNĂTATE 0 528 521 0 98,67

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 2.795 2.795 154 5,51 5,51 
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  2.795 2.795 154 5,51 5,51

30. SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE    
TOTAL GENERAL 247.061 250.281 247.705 100,26 98,97

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  246.271 248.986 246.460 100,08 98,99
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 790 1.295 1.245 157,59 96,14

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 243.061 246.281 243.883 100,34 99,03
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  242.271 244.986 242.638 100,15 99,04
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  790 1.295 1.245 157,59 96,14

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 4.000 4.000 3.822 95,55 95,55
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  4.000 4.000 3.822 95,55 95,55

31. SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ   
TOTAL GENERAL 156.486 163.461 161.721 103,35 98,94

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  156.215 163.246 161.508 103,39 98,94
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 271 215 213 78,60 99,07

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 155.951 161.451 161.248 103,40 99,87
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  155.680 161.236 161.035 103,44 99,88
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  271 215 213 78,60 99,07

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 385 1.860 364 94,55 19,57
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  385 1.860 364 94,55 19,57

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 150 150 109 72,67 72,67
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  150 150 109 72,67 72,67

32. SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE   
TOTAL GENERAL 270.119 273.192 271.513 100,52 99,39

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  268.759 271.725 270.078 100,49 99,39
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.360 1.467 1.435 105,51 97,82

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 269.645 272.274 270.996 100,50 99,53
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  268.285 270.807 269.561 100,48 99,54
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  1.360 1.467 1.435 105,51 97,82

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 474 918 517 109,07 56,32 
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ  474 918 517 109,07 56,32

33. MINISTERUL ECONOMIEI    
TOTAL GENERAL 302.237 248.156 162.342 53,71 65,42 

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE  86.934 70.655 65.963 75,88 93,36
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ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 11.436 8.682 7.806 68,26 89,91 
COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 130 163 154 118,46 94,48 
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII 201.737 168.656 88.419 43,83 52,43 
ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 2.000 0 0 0,00 

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 225.000 170.919 161.693 71,86 94,60 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE  86.934 70.655 65.963 75,88 93,36 
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 11.436 8.682 7.806 68,26 89,91 
COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 130 163 154 118,46 94,48 
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII 124.500 91.419 87.770 70,50 96,01 
ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 2.000 0 0 0,00 

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 77.237 77.237 649 0,84 0,84 
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII 77.237 77.237 649 0,84 0,84

34. MINISTERUL ENERGIEI    
TOTAL GENERAL 466.879 643.208 382.759 81,98 59,51 

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE  24.577 26.867 24.729 100,62 92,04 
COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE  361.641 334.372 76.093 21,04 22,76 
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII 16.245 214.553 214.521 1320,54 99,99 
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC  64.416 67.416 67.416 104,66 100,00 

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 205.836 381.965 376.514 182,92 98,57
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE  24.577 26.867 24.729 100,62 92,04
COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE  100.598 73.129 69.848 69,43 95,51
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII 16.245 214.553 214.521 1320,54 99,99
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC  64.416 67.416 67.416 104,66 100,00

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 261.043 261.243 6.245 2,39 2,39
COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE  261.043 261.243 6.245 2,39 2,39

35. ACADEMIA ROMÂNĂ   
TOTAL GENERAL 375.783 402.726 322.192 85,74 80,00

CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 343.461 369.276 289.460 84,28 78,39
SĂNĂTATE 28.291 29.391 29.252 103,40 99,53
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 3.278 3.306 2.774 84,62 83,91
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 753 753 706 93,76 93,76

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 266.000 289.655 270.104 101,54 93,25
CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 234.869 257.396 238.061 101,36 92,49
SĂNĂTATE 28.291 29.391 29.252 103,40 99,53
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 2.087 2.115 2.085 99,90 98,58
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 753 753 706 93,76 93,76

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 0 3.288 2.560 0 77,86
CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 0 3.288 2.560 0 77,86

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 109.783 109.783 49.528 45,11 45,11
CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 108.592 108.592 48.839 44,97 44,97
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 1.191 1.191 689 57,85 57,85

36. AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA 
ALIMENTELOR    
TOTAL GENERAL 640.212 668.073 616.118 96,24 92,22 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 640.212 668.073 616.118 96,24 92,22
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 630.000 657.801 608.748 96,63 92,54

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 630.000 657.801 608.748 96,63 92,54
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 302 302 38 12,58 12,58

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 302 302 38 12,58 12,58
VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 9.910 9.970 7.332 73,99 73,54

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 9.910 9.970 7.332 73,99 73,54
37. SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAȘTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR 

ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 3.719 2.736 2.292 61,63 83,77

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.719 2.736 2.292 61,63 83,77
38. OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR   

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 13.200 13.422 13.342 101,08 99,40
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 13.200 13.422 13.342 101,08 99,40

39. OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 9.977 9.786 9.727 97,49 99,40

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 9.977 9.786 9.727 97,49 99,40
40. CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII   

TOTAL GENERAL 5.224 5.856 5.424 103,83 92,62
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 5.224 5.856 5.424 103,83 92,62

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 5.076 5.708 5.424 106,86 95,02
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 5.076 5.708 5.424 106,86 95,02

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 148 148 0 0,00 0,00
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 148 148 0 0,00 0,00

41. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES   
TOTAL GENERAL 21.100 21.900 20.621 97,73 94,16 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 21.100 21.900 20.621 97,73 94,16 
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 18.100 18.900 18.674 103,17 98,80 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 18.100 18.900 18.674 103,17 98,80 
VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 3.000 3.000 1.947 64,90 64,90
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CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 3.000 3.000 1.947 64,90 64,90

42. INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN    
TOTAL GENERAL 35.000 31.719 30.594 87,41 96,45 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 35.000 31.719 30.594 87,41 96,45 
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 34.500 31.219 30.594 88,68 98,00 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 34.500 31.219 30.594 88,68 98,00 
VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 500 500 0 0,00 0,00 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 500 500 0 0,00 0,00
43. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE    

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 383.000 343.000 332.278 86,76 96,87 
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 383.000 343.000 332.278 86,76 96,87

44. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE    
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 950.000 954.000 952.804 100,30 99,87 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 950.000 954.000 952.804 100,30 99,87
45. CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII    

TOTAL GENERAL 133.142 147.394 137.823 103,52 93,51 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 91.819 99.181 90.577 98,65 91,32 
ÎNVĂȚĂMÂNT 41.323 48.213 47.246 114,33 97,99 

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 124.989 135.910 132.476 105,99 97,47
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 83.860 87.986 85.406 101,84 97,07
ÎNVĂȚĂMÂNT 41.129 47.924 47.070 114,44 98,22

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2.689 6.020 1.720 63,96 28,57
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 2.495 5.731 1.544 61,88 26,94
ÎNVĂȚĂMÂNT 194 289 176 90,72 60,90

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 5.464 5.464 3.627 66,38 66,38
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 5.464 5.464 3.627 66,38 66,38

46. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 129.188 120.604 119.653 92,62 99,21

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 51.173 46.800 45.852 89,60 97,97
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 78.015 73.804 73.801 94,60 100,00

47. MINISTERUL CONSULTĂRII PUBLICE ȘI DIALOGULUI SOCIAL   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 11.703 7.455 6.341 54,18 85,06

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 11.703 7.455 6.341 54,18 85,06
48. AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 4.585 4.287 4.267 93,06 99,53

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 4.585 4.287 4.267 93,06 99,53
49. CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL   

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 7.879 6.311 5.916 75,09 93,74
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 7.879 6.311 5.916 75,09 93,74

50. CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR    
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 10.981 11.265 11.061 100,73 98,19 

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 10.981 11.265 11.061 100,73 98,19
51. AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI    

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 17.000 16.976 16.557 97,39 97,53
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 17.000 16.976 16.557 97,39 97,53

52. AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 19.208 36.840 30.520 158,89 82,84

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 19.208 36.840 33.741 175,66 91,59
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 0 0 -3.221 0 0

53. ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 7.564 8.307 8.267 109,29 99,52

CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE  7.564 8.307 8.267 109,29 99,52
54. CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONVENȚIEI   

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 1.000 1.077 1.025 102,50 95,17
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 1.000 1.077 1.025 102,50 95,17

55. MINISTERUL TURISMULUI   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 80.000 45.350 38.132 47,67 84,08

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 27.429 23.367 19.611 71,50 83,93
ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 52.571 21.983 18.521 35,23 84,25

56. MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 765.259 934.676 817.654 106,85 87,48

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 588.547 528.464 467.754 79,48 88,51
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 176.712 406.212 349.900 198,01 86,14

57. MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII   
TOTAL GENERAL 1.758.989 1.455.296 1.399.281 79,55 96,15

CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 1.752.989 1.449.665 1.393.650 79,50 96,14
PROTECȚIA MEDIULUI 6.000 5.631 5.631 93,85 100,00

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 1.731.470 1.424.882 1.387.597 80,14 97,38
CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 1.725.470 1.419.251 1.381.966 80,09 97,37 
PROTECȚIA MEDIULUI 6.000 5.631 5.631 93,85 100,00 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 137 3.032 2.836 2070,07 93,54 
CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 137 3.032 2.836 2070,07 93,54 

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 27.382 27.382 8.848 32,31 32,31
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CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE 27.382 27.382 8.848 32,31 32,31

58. MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR    
TOTAL GENERAL 347.294 307.497 259.427 74,70 84,37 

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 148.486 130.045 113.135 76,19 87,00 
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 2.000 1.727 1.417 70,85 82,05 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 196.808 175.725 144.875 73,61 82,44 

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 326.694 281.649 256.508 78,52 91,07 
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 148.486 130.045 111.918 75,37 86,06 
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 2.000 1.727 1.417 70,85 82,05 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 176.208 149.877 143.173 81,25 95,53 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 3.000 3.000 2.919 97,30 97,30 
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 0 0 1.217 0 0 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 3.000 3.000 1.702 0 0 

VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 17.600 22.848 0 0,00 0,00 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 17.600 22.848 0 0,00 0,00

59. MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL    
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 7.323 7.321 6.823 93,17 93,20 

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 7.323 7.321 6.823 93,17 93,20
60. MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI   

CHELTUIELI – BUGET DE STAT 19.212 17.585 16.729 87,08 95,13
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 8.330 7.684 6.990 83,91 90,97
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 10.882 9.901 9.739 89,50 98,36

61. MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE-ACȚIUNI GENERALE   
CHELTUIELI – BUGET DE STAT 18.461.698 21.214.198 19.663.211 106,51 92,69

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 6.109.209 8.497.454 7.138.069 116,84 84,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 327.117 185.471 116.484 35,61 62,80
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 11.821.072 12.165.387 12.027.439 101,75 98,87
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI 0 45.586 18.316 0,00 40,18
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 204.300 320.300 362.903 177,63 113,30
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Anexa nr. 2 

SITUAŢIE 
privind numărul de entităţi verificate în anul 2018 

– 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 

Socie-
tăţi 

bancare 

Alte 
entităţi 

Total 

TOTAL APARAT CENTRAL 71 14 49 9 5 9 0 2 0 3 10 172 
Camera de Conturi Alba                     49 2 7 0 2 2 1 1 1 0 2 67 
Camera de Conturi Arad                    39 1 8 0 0 1 0 0 2 0 1 52 
Camera de Conturi Argeş                   45 2 26 0 0 2 1 1 5 0 1 83 
Camera de Conturi Bacău                  35 2 6 0 0 1 1 0 1 0 1 47 
Camera de Conturi Bihor                    51 1 14 0 0 1 2 0 4 0 1 74 
Camera de Conturi Bistriţa-Năsăud    29 1 18 0 0 1 4 0 0 0 1 54 
Camera de Conturi Botoşani              45 0 10 0 0 0 0 0 5 0 1 61 
Camera de Conturi Brăila                   23 1 10 0 0 2 0 0 1 0 1 38 
Camera de Conturi Braşov                 29 3 14 2 1 2 1 1 2 0 3 58 
Camera de Conturi Bucureşti             7 7 67 1 2 0 1 0 3 0 13 101 
Camera de Conturi Buzău                  38 1 10 0 0 1 1 0 4 0 1 56 
Camera de Conturi Călăraşi               23 1 8 0 0 1 0 0 2 0 1 36 
Camera de Conturi Caraş-Severin     38 1 10 0 0 1 0 0 4 0 1 55 
Camera de Conturi Cluj                      34 1 20 1 3 1 0 1 8 0 2 71 
Camera de Conturi Constanța            35 1 10 2 3 1 1 3 10 0 5 71 
Camera de Conturi Covasna              31 0 12 0 0 1 0 0 5 0 2 51 
Camera de Conturi Dâmboviţa           36 1 11 0 3 1 0 0 8 0 1 61 
Camera de Conturi Dolj                      46 0 6 1 1 1 1 1 3 0 3 63 
Camera de Conturi Galaţi                   24 3 22 1 1 1 0 0 5 0 1 58 
Camera de Conturi Giurgiu                22 0 5 1 0 1 0 0 1 0 1 31 
Camera de Conturi Gorj                     35 2 8 0 0 1 0 2 1 0 1 50 
Camera de Conturi Harghita              33 0 6 0 0 1 0 0 2 0 1 43 
Camera de Conturi Hunedoara          35 1 11 0 0 2 0 3 0 0 2 54 
Camera de Conturi Ialomiţa               33 1 12 0 0 1 0 0 2 0 1 50 
Camera de Conturi Iaşi                      42 2 12 1 1 1 0 0 3 0 3 65 
Camera de Conturi Ilfov                     27 1 5 0 0 1 0 1 3 0 1 39 
Camera de Conturi Maramureş          34 1 5 0 0 1 1 0 2 0 1 45 
Camera de Conturi Mehedinţi            19 1 19 0 0 1 0 1 0 0 1 42 
Camera de Conturi Mureş                  51 2 12 0 0 1 1 0 4 0 1 72 
Camera de Conturi Neamţ                 44 0 6 0 0 1 0 1 1 0 1 54 
Camera de Conturi Olt                       48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49 
Camera de Conturi Prahova               49 1 1 0 1 2 1 0 6 0 3 64 
Camera de Conturi Sălaj                    32 1 8 0 0 1 0 0 3 0 1 46 
Camera de Conturi Satu Mare            31 0 7 0 0 1 1 0 1 0 1 42 
Camera de Conturi Sibiu                    33 1 10 0 0 1 3 0 6 0 1 55 
Camera de Conturi Suceava              50 2 10 1 0 1 0 0 4 0 1 69 
Camera de Conturi Teleorman          40 1 7 0 0 0 0 0 1 0 1 50 
Camera de Conturi Timiş                   48 3 19 1 1 2 0 0 8 0 1 83 
Camera de Conturi Tulcea                 22 1 10 0 0 0 0 0 5 0 1 39 
Camera de Conturi Vâlcea                 41 1 9 0 0 1 1 1 4 0 1 59 
Camera de Conturi Vaslui                  36 1 4 0 0 1 0 0 4 0 1 47 
Camera de Conturi Vrancea               29 0 12 0 0 0 0 1 2 0 1 45 
TOTAL CAMERE DE CONTURI 1.491 52 487 12 19 43 22 18 136 0 70 2.350 
TOTAL GENERAL 1.562 66 536 21 24 52 22 20 136 3 80 2.522  
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Anexa nr. 3 
SITUAŢIE 

privind cuantificarea abaterilor constatate ca urmare a acţiunilor de verificare  
desfăşurate în anul 2018 şi frecvenţa acestora  

– detaliere pe bugete – 
 

Nr. 
crt. Buget Obiective 

Nr. 
cazuri

Venituri 
suplimentare 

Plăţi 
nelegale 

Financiar-
contabile

      mii lei mii lei mii lei
 

0 1 2 3 4 5 6
1. Bugetul de stat 2.855 728.033 104.049 16.692.439
 

 
Elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare 18 0 0 65.648 

 
 Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 500 694 1.232 11.025.776

  Abateri privind auditul public intern 150 0 0 1.917
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 1.212 719.542 419 3.222.380
 

 Calitatea gestiunii economico-financiare 896 7.601 101.909 2.375.795
  Achiziții publice 68 0 489 923
 

 
Constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, 
îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă 9 196 0 0 

 
 Abateri de la prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 1 0 0 0

  Abateri de la prevederile legale din domeniul privatizării 1 0 0 0
2. Credite interne 1 0 0 0
 

 Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 1 0 0 0
3. Credite externe 5 0 0 2.277
  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 1 0 0 0
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 1 0 0 0
  Calitatea gestiunii economico-financiare 3 0 0 2.277

4. Bugetul asigurărilor sociale de stat 123 7.508 2.802 2.927.095
 

 Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 17 0 0 1.521
  Abateri privind auditul public intern 3 0 0 0
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 16 7.008 0 95
 

 Calitatea gestiunii economico-financiare 87 500 2.802 2.925.479
5. Bugete locale 14.023 122.258 183.382 5.946.628

5.1. Bugete proprii ale judeţelor 494 8.698 22.314 639.362

  
Elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare 

8 0 0 0 

  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 139 251 39 600.478
  Abateri privind auditul public intern 29 0 0 67
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 46 7.646 0 1.517
  Calitatea gestiunii economico-financiare 235 793 19.394 36.934
  Achiziții publice 37 8 2.881 367
5.2. Bugete proprii ale municipiilor 1.187 45.462 45.563 1.788.695

  
Elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare 

17 0 0 22.723 

  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 319 3.605 0 1.646.712
  Abateri privind auditul public intern 52 0 0 19
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 239 29.208 6 18.960
  Calitatea gestiunii economico-financiare 463 11.853 35.739 96.466
  Achiziții publice 97 796 9.817 3.814
5.3. Bugete proprii ale oraşelor 1.089 14.298 13.064 430.222

  
Elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare 38 0 0 8.473 

  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 238 223 0 392.596
  Abateri privind auditul public intern 61 0 0 0
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 259 8.664 890 4.402
  Calitatea gestiunii economico-financiare 419 5.181 11.073 24.722
  Achiziții publice 73 230 1.101 29

  
Constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, 
îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă 1 0 0 0 

5.4. Bugete proprii ale comunelor 10.490 51.936 82.123 1.965.080

  
Elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare 

356 0 0 12.461 

  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 2.459 37 1.902 1.727.711
  Abateri privind auditul public intern 845 0 21 106
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 2.457 46.496 4.569 23.015
  Calitatea gestiunii economico-financiare 3.703 5.304 63.917 194.380
  Achiziții publice 651 100 11.534 7.405

  
Constituirea, utilizarea și gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, 
îmbunătățirea calității condițiilor de viață și de muncă 

19 0 181 3 

5.5. Bugete ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetele locale 446 1.150 7.806 114.454

  
Elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare 3 0 0 0 

  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 178 0 0 106.424
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  Abateri privind auditul public intern 33 0 0 0
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 14 1.078 16 13
  Calitatea gestiunii economico-financiare 196 71 7.723 6.941
  Achiziții publice 22 0 67 1.075
5.6. Bugete ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale 317 715 12.512 1.008.815

  
Elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare 4 0 0 521 

  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 104 9 0 769.982
  Abateri privind auditul public intern 49 0 0 0
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 24 160 21 170
  Calitatea gestiunii economico-financiare 115 546 12.088 238.035
  Achiziții publice 21 0 404 108
6. Bugetul asigurărilor pentru şomaj 47 0 1.397 7.944
  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 11 0 972 2.215
  Abateri privind auditul public intern 3 0 0 0
  Calitatea gestiunii economico-financiare 32 0 425 5.730
  Achiziții publice 1 0 0 0

7. Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 151 27.297 4.821 30.111

  
Elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare 1 0 0 0 

  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 27 817 0 28.683
  Abateri privind auditul public intern 6 0 0 0
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 10 26.448 0 16
  Calitatea gestiunii economico-financiare 106 32 4.819 1.412
  Achiziții publice 1 0 2 0

8. Bugetul Trezoreriei Statului 2 49 0 0
  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 1 0 0 0
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 1 49 0 0

9. Bugetul împrumuturilor externe şi interne 21 0 138 7.405
  Calitatea gestiunii economico-financiare 21 0 138 7.405

10. Bugetul fondurilor externe nerambursabile 3 0 2 356
  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 1 0 0 44
  Calitatea gestiunii economico-financiare 2 0 2 312

11. Bugete ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 201 24.637 1.857 144.648

  
Elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare 2 0 0 0 

  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 70 0 387 93.756
  Abateri privind auditul public intern 23 0 0 0
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 18 24.531 56 5.863
  Calitatea gestiunii economico-financiare 80 36 783 45.028
  Achiziții publice 8 69 631 0

12. Venituri proprii ale instituţiilor publice 284 1.966 3.099 3.376.778

  
Elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare 16 0 0 393.596 

  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 99 543 949 532.139
  Abateri privind auditul public intern 23 0 0 0
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 32 1.359 3 833.237
  Calitatea gestiunii economico-financiare 95 64 2.102 1.617.589
  Achiziții publice 19 0 45 218
13. Venituri şi cheltuieli ale persoanelor juridice fără scop patrimonial 12 13 50 21
  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 4 0 0 13
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 3 13 0 0
  Calitatea gestiunii economico-financiare 5 0 50 8
14. Venituri şi cheltuieli ale agenţilor economici 1.252 19.785 47.715 3.071.724

  
Elaborarea, fundamentarea proiectului de buget și modificarea bugetelor inițiale pe parcursul 
execuției bugetare 

34 0 0 6.291 

  Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare 370 4.720 1.569 2.053.662
  Abateri privind auditul public intern 155 0 0 0
  Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor Bugetului general consolidat 153 10.161 1.357 7.207
  Calitatea gestiunii economico-financiare 459 4.753 33.640 1.003.698
  Achiziții publice 81 151 11.148 867

TOTAL GENERAL 18.980 931.548 349.312 32.207.426
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Anexa nr. 4 
PROPUNERI 

privind îmbunătățirea cadrului legal 
 
 

Nr. 
crt. Inițiator/actul normativ de referință Propuneri de modificare/completare Motivare/comentariu 

 

0 1 2 3 

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
ART. 31 - Pierderi fiscale  
(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe veni-
turile microîntreprinderilor și care anterior au realizat pier-
dere fiscală intră sub incidența prevederilor alin. (1) de la 
data la care au revenit la sistemul de impozitare regle-
mentat de prezentul titlu. Această pierdere se recupe-
rează pe perioada cuprinsă între anul înregistrării pierderii 
fiscale și limita celor 7 ani.  

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
ART. 31 - Pierderi fiscale  
 (4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor și care anterior au realizat 
pierdere fiscală intră sub incidența prevederilor alin. (1) de 
la data la care au revenit la sistemul de impozitare regle-
mentat de prezentul titlu. Această pierdere se recupe-
rează pe perioada cuprinsă între anul înregistrării pierderii 
fiscale și limita celor 7 ani. Prevederile alin. (2) privi-
toare la recuperarea pierderii fiscale în cazul contri-
buabililor implicați în operațiuni de reorganizare se 
aplică și în cazul contribuabililor plătitori de impozit 
pe veniturile microîntreprinderilor, conform Titlului III. 
De asemenea, în cazul în care societatea beneficiară 
în cadrul unei operațiuni de reorganizare este contri-
buabil plătitor de impozit pe veniturile microîntreprin-
derilor, conform Titlului III, aceasta din urmă va recu-
pera pierderea fiscală preluată, în condițiile prevăzute 
la alin. (1) și alin. (2), de la data la care au revenit la 
sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu.

Prevederile referitoare la recuperarea pierderilor fiscale trebuie 
să se aplice în mod similar și plătitorilor de impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor, implicați în operațiuni de reorganizare, 
odată ce aceștia au revenit la aplicarea impozitului pe profit.  

2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
ART. 68 - Reguli generale de stabilire a venitului net 
anual din activități independente, determinat în 
sistem real, pe baza datelor din contabilitate  
………………. 
(2) Venitul brut cuprinde:  
a) sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în 
natură din desfășurarea activității;  
 
 
 
 
 
 
…………………….. 
c) câștigurile din transferul activelor din patrimoniul 
afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv 
contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă 
a activității;  
 
 
 
 
………………………….. 
(3) Nu sunt considerate venituri brute:  
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al 
aporturilor în natură făcute la începerea unei activități sau 
în cursul desfășurării acesteia;  
b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de 
împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;  
c) sumele primite ca despăgubiri;  
d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări 
și mecenat, conform legii, sau donații.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească 
cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității inde-
pendente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura 
acestora, sunt:  
…………………………… 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
ART. 68 - Reguli generale de stabilire a venitului net 
anual din activități independente, determinat în sis-
tem real, pe baza datelor din contabilitate  
…………………………. 
(2) Venitul brut cuprinde:  
a) sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în 
natură din desfășurarea activității. Prin excepție, se 
includ în venitul brut și creanțele neîncasate la data 
schimbării formei de exercitare a activității. În sensul 
prezentelor reglementări, prin schimbare se înțelege 
efectuarea aceleiași activități sau începerea unei 
activități noi, într-o nouă formă de organizare, cu 
lichidarea celei vechi.  
……………………….. 
c) câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afa-
cerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv 
contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă 
a activității. Totodată, se includ și câștigurile re-
prezentând diferența între valoarea de piață și valoa-
rea fiscală a activelor la data schimbării formei de 
exercitare a activității, așa cum este definită la alin. 
(2) lit. a).  
…………………………… 
(3) Nu sunt considerate venituri brute:  
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aportu-
rilor în natură făcute la începerea unei activități sau în 
cursul desfășurării acesteia;  
b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de 
împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;  
c) sumele primite ca despăgubiri;  
d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări 
și mecenat, conform legii, sau donații.  
e) creanțele încasate, dacă acestea au fost impozitate 
la momentul schimbării formei de exercitare a 
activității.  
f) în cazul transformării formei de exercitare a activi-
tății potrivit legislației în materie, în condițiile conti-
nuării activității, cu păstrarea obiectului de activitate, 
nu se include în venitul brut al activității care ur-
mează să se transforme contravaloarea bunurilor și 
drepturilor care se păstrează în patrimoniul afacerii în 
care s-a transformat.  
(4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească 
cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității inde-
pendente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura 
acestora, sunt:  
………………………..

Clarificarea prevederilor privind impozitarea la data schimbării 
sau transformării formei de exercitare a activității pentru evitarea 
situațiilor de dublă impozitare.  
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(41) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru 
organizarea și desfășurarea învățământului profesional și 
tehnic, în conformitate cu reglementările legale din do-
meniul educației naționale, cu excepția cheltuielilor cu 
amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor alin. 
(4) lit. d).  
 
 
 
 
 
………………………… 
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:  
…………………… 
l) alte sume prevăzute prin legislația în vigoare.  
 
 
 
(8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual 
se efectuează în sistem real au obligația să completeze 
Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului 
net anual.  
(9) Modelul și conținutul Registrului de evidență fiscală se 
aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.  

(41) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru 
organizarea și desfășurarea învățământului profesional și 
tehnic, în conformitate cu reglementările legale din do-
meniul educației naționale, cu excepția cheltuielilor cu 
amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor alin. 
(4) lit. d).  
(42) Sunt cheltuieli deductibile sumele datorate, de 
natura celor prezentate mai sus, la data schimbării 
formei de exercitare a activității, cu condiția ca obli-
gația de plată să fie transferată către noua formă de 
exercitare a activității.  
…………………………… 
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:  
………………………… 
l) alte sume prevăzute prin legislația în vigoare.  
m) sumele datorate, care au fost deduse din venitul 
brut la data schimbării formei de exercitare a activi-
tății, conform alin. (4) lit. (k). 
(8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual 
se efectuează în sistem real au obligația să completeze 
Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului 
net anual.  
(9) Modelul și conținutul Registrului de evidență fiscală se 
aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. 

3. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 
ART. 28 
(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achi-
tate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la 
instituțiile de credit autorizate cu care există încheiate 
convenții sau la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenzile 
cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace de plată 
online, prin instituții de credit autorizate cu care există 
încheiate convenții sau la casieriile autorităților adminis-
trației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate 
să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de 
localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetă-
țenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de 
locul săvârșirii contravenției, precum și la ghișeul unic din 
punctele de trecere a frontierei de stat a României. O 
copie de pe chitanță se predă de către contravenient 
agentului constatator sau se trimite prin poștă sau electro-
nic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, 
potrivit dispozițiilor alin. (1). 
 
(3) Plata amenzilor contravenționale achitate prin inter-
mediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege 
se dovedește prin prezentarea extrasului de cont al plăti-
torului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de 
plăți, aceasta specificând data și ora efectuării plății; în 
aceste situații se elimină obligativitatea pentru plătitor de 
a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada 
de plată emisă de sistemul de plăți către agentul 
constatator sau organul din care acesta face parte.” 
 

OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
ART. 28  
(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achi-
tate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la 
instituțiile de credit autorizate cu care există încheiate 
convenții sau la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenzile 
cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace de plată 
online, prin instituții de credit autorizate cu care există 
încheiate convenții sau la casieriile autorităților adminis-
trației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate 
să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de 
localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetă-
țenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de 
locul săvârșirii contravenției, precum și la ghișeul unic din 
punctele de trecere a frontierei de stat a României, în 
conturile special deschise pe numele agenților constata-
tori. O copie de pe chitanță se predă de către contrave-
nient agentului constatator sau se trimite prin poștă sau 
electronic, prin e-mail, organului din care acesta face 
parte, potrivit dispozițiilor alin. (1). 
(3) Plata amenzilor contravenționale achitate prin inter-
mediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege 
în contul special deschis pe numele organului con-
statator se dovedește prin prezentarea extrasului de cont 
al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către 
sistemele de plăți, aceasta specificând data și ora efec-
tuării plății; în aceste situații se elimină obligativitatea 
pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont 
sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăți 
către agentul constatator sau organul din care acesta 
face parte.” 
 

Cu ocazia verificărilor efectuate s-a constatat că la nivelul 
Administrației Contribuabili Mijlocii Galați există un blocaj în 
ceea ce privește modul de evidență, urmărire și încasare a 
veniturilor din amenzi aplicate de către organele constatatoare, 
altele decât serviciile fiscale. 
Organul constatator care aplică amenda contravențională are 
obligația punerii în executare a acesteia fără însă a dispune de 
mijloacele necesare urmăririi modului de încasare a amenzii, 
deoarece sumele sunt încasate în contul bugetului de stat, în 
cazul persoanelor juridice, respectiv în contul bugetelor locale 
ale unităților administrativ-teritoriale, în cazul persoanelor fizice. 
Trezoreria Statului încasează aceste amenzi care apoi sunt 
preluate de către organele fiscale direct în „fișa pe plătitor”, fără 
însă ca organul fiscal să aibă cunoștință de procesul-verbal de 
constatare a sancțiunii contravenționale și nici dacă amenda a 
fost plătită în termen de 15 zile, în această situație reducân-
du-se cuantumul acesteia la jumătate din amenda minimă. 
Astfel, pe de o parte, agentul constatator, neîncasând această 
amendă într-un cont deschis pe numele său, nu poate verifica 
dacă amenda a fost încasată sau nu, iar, pe de altă parte, 
organul fiscal nu este în posesia titlului de creanță decât după 
30 de zile de la data expirării termenului de comunicare. Se 
creează astfel o situație neconformă, astfel: 
 organul constatator nu este cointeresat de încasarea 
amenzii și de urmărirea procesului-verbal de constatare a 
contravenției; 
 organul fiscal este asaltat de un număr mare de procese-
verbale de constatare a contravenției despre care nu știe care 
este cuantumul corect al amenzii; 
 organul fiscal are în evidența sa amenzi plătite și pentru 
care nu s-au putut constitui debite deoarece, în mod normal, 
amenzile încasate în termenul legal nu mai constituie titlu de 
creanță și, pe cale de consecință, procesele-verbale de consta-
tare a contravenției nu ar mai trebui transmise la organul fiscal; 
 contribuabilii buni platnici sunt purtați pe drumuri ca urmare 
a faptului că o amendă înregistrată în baza unui proces-verbal 
de sancționare a contravenției la valoarea menționată în act și 
înregistrată în evidența fiscală este mai mare decât plata făcută 
de contribuabil ca urmare a faptului că s-a încadrat în termenul 
de 15 zile în care a plătit jumătate din minimul amenzii. Acest 
contribuabil va figura cu debite din amenzi neachitate și se va 
începe procedura de executare silită pentru ceva ce în fapt nu 
există. 
Față de cele prezentate mai sus propunem deschiderea pe 
numele instituțiilor publice care au rol de agent constatator a 
unor conturi speciale: „Venituri din amenzi buget de stat” și 
„Venituri din amenzi buget local”. Agentul constatator are 
obligația să urmărească amenda aplicată și cuantumul încasat 
al acesteia. La sfârșitul lunii, conturile instituției publice deschise 
la Trezorerie pentru încasarea amenzilor să fie debitate auto-
mat, sumele intrând astfel în bugetul statului sau, după caz, la 
bugetul local, iar procesele-verbale de constatare a contraven-
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ției, pentru care nu au fost identificate încasări sau care nu au 
fost atacate în instanță, să fie transmise spre executare orga-
nelor fiscale.  
În acest mod se evită „sufocarea” organelor fiscale cu procese-
verbale de constatare a contravenției emise de alte organe con-
statatoare, pentru care nu sunt cunoscute suficiente elemente în 
vederea continuării etapelor de executare silită sau care pot 
face obiectul celebrelor sume blocate în contul 473 „Decontări 
în curs de clarificare”. Asupra acestor conturi deschise pe 
numele agenților constatatori nu vor putea fi aplicate popriri și 
nici nu vor putea fi debitate decât în scopul virării sumelor la 
bugetele la care se fac venit. 

4. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență 
„SECŢIUNEA a 8-a 
Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență 
ART. 169 
(1) La cererea administratorului judiciar sau a lichida-
torului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o 
parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, 
ajuns în stare de insolvență, fără să depășească 
prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta 
respectivă, să fie suportată de membrii organelor de 
conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, 
precum și de orice alte persoane care au contribuit la 
starea de insolvență a debitorului, prin una dintre 
următoarele fapte: 
……………….  
(3) Cererea introdusă în temeiul alin. (1) sau, după caz, 
alin. (2) se va judeca separat, formându-se un dosar 
asociat. 
 (9) Dacă s-a pronunţat o sentinţă prin care judecătorul-
sindic a dispus atragerea răspunderii patrimoniale a 
administratorului statutar, aceasta va fi comunicată către 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din oficiu.” 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă 
„SECŢIUNEA a 8-a 
Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă 
ART. 169 
(1) La cererea administratorului judiciar sau a lichida-
torului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o 
parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, 
ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească 
prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta 
respectivă, să fie suportată de membrii organelor de 
conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, 
precum şi de orice alte persoane care au contribuit la 
starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre 
următoarele fapte: 
……………….  
(3) Cererea introdusă în temeiul alin. (1) sau, după caz, 
alin. (2) se va judeca separat, formându-se un dosar 
asociat. 
(9) Dacă s-a pronunţat o sentinţă prin care judecătorul-
sindic a dispus atragerea răspunderii patrimoniale a 
administratorului statutar, aceasta va fi comunicată către 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum și 
organului fiscal competent teritorial, din oficiu.”

Există situații în care sentințele prin care s-a dispus atragerea 
răspunderii patrimoniale a administratorilor societăților 
comerciale sunt comunicate cu întârziere foarte mare organului 
fiscal teritorial, ceea ce are consecințe nefavorabile asupra 
înregistrării acestor sume în sarcina persoanelor fizice pentru 
care s-a atras răspunderea și luarea măsurilor legale pentru 
urmărirea și încasarea acestora. 
Altfel spus, chiar dacă în cadrul organului fiscal există structură 
juridică de urmărire și punere în aplicare a soluțiilor date de 
instanțele de judecată, chiar în favoarea statului român, în fapt 
s-a constatat că nu se uzează de prevederile legale urmărind 
aceste soluții, motiv pentru care propunem completarea 
dispozițiilor art. 169 alin. (9) din Legea nr. 85/2014, în care să 
se expună cu claritate obligația de a se comunica organului 
fiscal sentințele judecătorești. 

5. OG nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de 
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea 
activității de impresariat artistic 
ART. 5 
(1) Instituţiile de spectacole pot fi de repertoriu sau de 
proiecte. 
(2) Instituţiile de repertoriu sunt cele care: 
a) dispun de cel puţin un colectiv artistic, precum şi de 
personalul tehnic şi administrativ necesar pentru reali-
zarea de producţii artistice; 
b) au un portofoliu de minimum trei producţii artistice 
diferite şi realizează, în fiecare stagiune, cel puţin două 
producţii noi care completează programele şi 
reconfigurează repertoriul existent; 
c) au asigurat şi dispun, potrivit legii, de bugetul necesar 
pentru remunerarea personalului şi pentru realizarea şi 
prezentarea cel puţin a producţiilor artistice din cadrul 
programului minimal. 
(3) Instituţiile de proiecte sunt cele care: 
a) dispun, potrivit legii, de personalul administrativ şi 
tehnic minim necesar funcţionării instituţiei şi pot reuni 
colective artistice doar pe durata unui proiect; 
b) realizează producţii sau coproducţii artistice prezentate 
în serii determinate; 
c) au asigurat şi dispun, potrivit legii, de bugetul necesar 
pentru remunerarea personalului administrativ şi tehnic 
prevăzut la lit. a), precum şi pentru plata colectivelor care 
realizează şi prezintă producţiile artistice din cadrul 
programului minimal. 
 
 
 
 
 

OG nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spec-
tacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de 
impresariat artistic 
ART. 5 
........................... 
(3) Instituţiile de proiecte sunt cele care: 
d) au prevăzut prin Regulamentul de organizare și 
funcționare aprobat de autoritățile publice locale 
competente, organizarea și finanțarea de proiecte, 
manifestări, evenimente cultural-artistice. 

La nivelul municipiului București, fiecare subunitate adminis-
trativ-teritorială (sector) a înființat un centru cultural care are ca 
obiect de activitate organizarea și finanțarea unor proiecte, 
manifestări, evenimente social-culturale și artistice conform 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind 
înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale, cu modificările și completările ulterioare. 
La nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Bucu-
rești au fost înființate chiar două instituții care au același obiect 
de activitate și derulează și organizează proiecte și spectacole 
cultural-artistice, cu bugete foarte mari (de nivelul zecilor de 
milioane de euro). 
Având în vedere că OG nr. 21/2007 reglementează activitatea 
„instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte” pentru care 
este instituită obligația de înregistrare în Registrul artelor 
spectacolului, nu toate instituțiile culturale înființate de autoritățile 
locale au făcut demersuri pe lângă consiliile locale pentru a fi 
înscrise în Registru. 
La nivelul municipiului București, la momentul actual, o parte 
dintre instituțiile culturale de sector sunt înscrise în Registrul 
artelor spectacolului, iar altele nu. 
Confuzia a fost creată și de Institutul Național pentru Cercetare 
și Formare Culturală din subordinea Ministerului Culturii, care 
gestionează conducerea Registrului artelor spectacolului și care 
în unele cazuri a operat înscrierea în Registru, iar în alte cazuri 
a dat răspuns că pentru aceleași activități nu se impune înscrie-
rea în Registru. Motivația Institutului Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală pentru refuzul înscrierii în Registrul artelor 
spectacolului a fost că respectivele centre culturale nu sunt, 
conform Regulamentului de organizare și funcționare aprobate 
de consiliile locale, instituții de spectacole și concerte, solicitarea 
fiind în contradicție cu statutul juridic al instituției. 
Se face precizarea că în cazul tuturor instituțiilor de cultură înfiin-
țate de consiliile locale de sector și de cel al municipiului 
București, în Regulamentul de organizare și funcționare 
aprobat, principala activitate este de organizare și derulare de 
proiecte cultural-artistice, iar, conform art. 5 din OG nr. 
21/2007, instituțiile de spectacole pot fi de repertoriu și instituții 
de proiecte.
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Conform art. 5 alin. (3), instituțiile de proiecte sunt cele care: 
a) dispun, potrivit legii, de personalul administrativ și tehnic 
minim necesar funcționării instituției și pot reuni colective 
artistice doar pe durata unui proiect; 
b) realizează producții sau coproducții artistice prezentate în 
serii determinate; 
c) au asigurat și dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru 
remunerarea personalului administrativ și tehnic prevăzut la lit. 
a), precum și pentru plata colectivelor care realizează și prezintă 
producțiile artistice din cadrul programului minimal. 
Menționăm că centrele culturale îndeplinesc cele trei condiții 
prevăzute de alin. (3), dar pentru a nu se mai crea confuzii cu 
activitatea de spectacole se impune adăugarea acestei carac-
teristici distincte pentru identificarea exactă și a centrelor cultu-
rale înființate de consiliile locale. 
Cuprinderea în Registrul artelor spectacolului a tuturor centrelor 
culturale înființate de consiliile locale, este importantă având în 
vedere valoarea foarte mare a proiectelor derulate de acestea 
pentru activități care nu intră sub incidența legii achizițiilor 
publice, de unde și necesitatea existenței unui control și 
respectării unor norme metodologice și a disciplinei bugetare.

6. OG nr. 39/2005 privind cinematografia 
ART. 15 
(1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de 
operatorii economici, potrivit prevederilor art. 13, se 
percep penalităţi de întârziere, în conformitate cu regle-
mentările legale privind regimul impozitelor şi taxelor 
datorate bugetului de stat. 
 
 

OG nr. 39/2005 privind cinematografia  
Modificarea art. 15 prin introducerea la alin. (1) a unui  
nou alineat (1^1) și completarea alin. (2).  
(1^1)   În cadrul Centrului Național al Cinematografiei 
se constituie Serviciul propriu de executare silită/re-
cuperare creanțe/Corp control cu atribuții în vederea 
urmăririi/ controlului și recuperării sumelor datorate 
Fondului cinematografic conform prevederilor 
prezentului act normativ. 
(1^2) Pentru urmărirea încasării sumelor datorate, 
Centrul Național al Cinematografiei este autorizat să 
aplice procedurile de executare silită, prin Serviciul 
propriu  de urmărire și recuperare creanțe, în con-
formitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Centrul Național al Cinematografiei nu are în structura orga-
nizatorică compartiment cu atribuții de urmărire/control și recu-
perare a sumelor datorate la Fondul cinematografic.  
Actele normative în vigoare nu conțin prevederi referitoare la 
instrumente de urmărire/control și recuperare a sumelor 
datorate la Fondul cinematografic, deși instituția publică (CNC) 
are obligația legală a gestionării acestui fond. 
 

7. HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor  meto-
dologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal 
Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale 
Secțiunea a 4-a 
39. (1) Rapoartele de evaluare se întocmesc de un eva-
luator autorizat în conformitate cu standardele de eva-
luare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării şi re-
flectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului 
anterior anului de referinţă şi nu se înregistrează în evi-
denţele contabile. 

HG nr. 1/2016 pentru aprobarea  Normelor metodo-
logice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal 
Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale 
Secțiunea a 4-a 
39. (1) Rapoartele de evaluare se întocmesc de un eva-
luator autorizat în conformitate cu standardele de eva-
luare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării şi re-
flectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului 
anterior anului de referinţă şi nu se înregistrează în 
evidenţele contabile.

Prin neînregistrarea în evidența contabilă a valorii imobilelor din 
rapoartele de reevaluare nu se asigură reflectarea corectă a 
patrimoniului. 
Conform prevederilor art. 1 lit. j) din OG nr. 81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul in-
stituţiilor publice („reevaluare” – operaţiunea de actualizare a 
valorii contabile a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice). 

8. Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică aprobat prin HG 
nr. 715/2017 
ART. 1 
r) preț de referință – prețul unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier 
proprietate publică, stabilit anual cel târziu până la data 
de 30 octombrie a anului anterior anului de producție; 
acesta este un preț stabilit în condiții de piață, în funcție 
de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, 
de sortiment și de natura produsului și se utilizează 
pentru calculul prețului actului de punere în valoare – 
„preț de APV”; prețul de referință se aprobă, pentru 
fiecare an de producție, prin decizie a conducătorului 
administratorului fondului forestier proprietate publică a 
statului, la nivel județean, la nivel național sau la nivelul 
regiunii de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru 
masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate 
publică a unităților administrativ-teritoriale; prețul de 
referință poate fi revizuit o singură dată în cursul unui an; 
decizia privind prețul de referință se publică pe site-ul 
www.produselepadurii.ro, precum și pe site-ul adminis-
tratorului fondului forestier proprietate publică a statului, 
respectiv pe site-ul administratorului/proprietarului 
fondului forestier proprietate publică a unității 
administrativ-teritoriale. 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică aprobat prin HG 
nr. 715/2017 
ART. 1 
r) preț de referință – prețul unui metru cub de masă lem-
noasă pe picior care se recoltează din fondul forestier pro-
prietate publică, stabilit anual cel târziu până la data de 30 
octombrie a anului anterior anului de producție; acesta este 
un preț stabilit în condiții de piață, în funcție de specie sau 
grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment și 
de natura produsului și se utilizează pentru calculul prețului 
actului de punere în valoare – „preț de APV”; prețul de re-
ferință va fi fundamentat în baza metodologiei proprii 
elaborate de ocolul silvic care asigură administrarea 
sau serviciile silvice pentru fondul forestier proprietate 
publică a unităților administrativ-teritoriale; prețul de 
referință și metodologia de fundamentare se aprobă, 
pentru fiecare an de producție, prin decizie a conducătorului 
administratorului fondului forestier proprietate publică a sta-
tului, la nivel județean, la nivel național sau la nivelul regiunii 
de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru masa lemnoa-
să provenită din fondul forestier proprietate publică a unită-
ților administrativ-teritoriale; prețul de referință poate fi revi-
zuit o singură dată în cursul unui an; decizia privind prețul 
de referință se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro, 
precum și pe site-ul administratorului fondului forestier pro-
prietate publică a statului, respectiv pe site-ul administrato-
rului/proprietarului fondului forestier proprietate publică a 

Există ocoale silvice care administrează sau prestează servicii 
silvice pentru fondul forestier proprietate publică a unităților ad-
ministrativ-teritoriale, care nu pot demonstra modul de funda-
mentare a prețurilor de referință, pe baza cărora se stabilesc 
prețurile de începere a licitațiilor la valorificarea masei lem-
noase. 
În lipsa unei reglementări exprese nu se elaborează o meto-
dologie care să cuprindă criteriile și modul de calcul a prețurilor 
de referință pe specii și sortimente și care să fie supusă spre 
aprobare consiliului local. 
La art. 1 lit. l) din Regulamentul de valorificare a masei lem-
noase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG 
nr. 924/2015, se prevedea în mod expres că prețul de referință 
va fi fundamentat în baza metodologiei proprii elaborate de 
ocolul silvic, prevedere care însă nu se mai regăsește în forma 
modificată prin art. I pct. 2 din HG nr. 43/2016 și nu mai apare în 
regulamentele de valorificare a masei lemnoase ulterioare, 
aprobate prin HG nr. 617/2016, respectiv prin HG nr. 715/2017. 
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unității administrativ-teritoriale.

9. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii 
ART. 21 
(3)  - „Autorităţile administraţiei publice locale sunt obli-
gate să transmită instituţiilor Ministerului Sănătăţii datele 
şi documentele din care rezultă informaţiile necesare 
întocmirii rapoartelor prevăzute la alin. (1), precum şi cele 
stabilite prin reglementările legale în vigoare pentru care 
România are obligaţia raportării la nivelul Comisiei 
Europene.” 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii 
ART. 21  
(3) - „Autorităţile administraţiei publice locale și unităţile 
sanitare publice și private sunt obligate să transmită 
instituţiilor Ministerului Sănătăţii datele şi documentele din 
care rezultă informaţiile necesare întocmirii rapoartelor 
prevăzute la alin. (1), precum şi cele stabilite prin regle-
mentările legale în vigoare pentru care România are 
obligaţia raportării la nivelul Comisiei Europene.” 
 

Rapoartele existente, colecţiile de date realizate la nivelul insti-
tuţiei sunt puse la baza elaborării planurilor locale şi regionale 
de dezvoltare teritorială în domeniul sanitar şi nu numai.  
Principiul acțiunii interinstituționale este cel care permite func-
ţionalitatea structurală la fiecare nivel de competenţă şi res-
ponsabilitate.  
Funcţionarea reţelei de asistenţă medicală primară este un ele-
ment de dezvoltare locală, precum şi un factor important în stra-
tegia de promovare a sănătăţii publice.  
Asumarea rolului de „gate keeper” este încă un deziderat și nu 
descrie realitatea prezentă, astfel încât obiectivul de reducere a 
presiunii pacienților asupra sistemului de asistență spitalicească 
nu se realizează decât în mică măsură.  
Numărul și distribuția medicilor de familie este corespunzătoare 
celui mai întins judeţ al ţării, cu o suprafaţă de 8.697 km2  și cu 
471 de contracte încheiate cu rețeaua medicilor de familie (MF). 
Accentuarea, în ultima decadă, a unei tendinţe de îmbătrânire a 
populaţiei şi menţinerea sporului natural al populaţiei la valori 
negative, creşte în mod constant presiunea asupra sistemului 
de sănătate, al sistemului de asistenţă socială atât în mediul 
urban, cât mai ales în cel rural.  
Situația conduce deja la crearea unor sincope în accesarea 
serviciilor de sănătate de bază în zonele care au deja dificultăţi 
de asigurare a serviciilor publice de sănătate a populaţiei, amâ-
narea îngrijirilor medicale ducând la creșterea costurilor servi-
ciilor medicale primite departe de casă și a costurilor de îngrijire.
Nu există totuși localități fără medic de familie, inclusiv în zonele 
defavorizate și/sau în cele cu acces dificil, facilitățile acordate 
pentru medicii de familie din aceste zone sunt maxime din punct 
de vedere al DSPJ Timiș și CJAS Timiș. 
Registrul de boli cronice, raportarea incidenței și prevalenței, a 
morbidității în cabinetul MF și a activității ar putea fi un suport 
esențial în tot ce proiectează rețeaua MF despre sine și spre 
celelelate nivele de asistență medicală.  
Evidențele statistice la nivelul cabinetelor de medicină de familie 
sunt relativ bune, totuși avem un fenomen cronic de neraportare 
conform prevederilor legale descrise de Legea statisticii oficiale 
din România nr. 226/2009, al Legii nr. 95/2007, actualizată, pri-
vind reforma sanitară și al completărilor aduse acesteia de OUG 
nr. 2 din 2014, de modificare a acesteia și a altor acte normati-
ve. În mod constant, regulat și fiabil raportează ceva mai mult de 
jumătate din totalul lor, celelalte date sunt obținute din surse 
colaterale, complementare, inclusiv cu ajutorul CJAS Timiș.  
Demersurile solicitării de aliniere a MF la cerințele obligatorii au 
fost multiple, de la scrisori metologice, instruiri cu ocazia diver-
selor evenimente, implicarea inspecției sanitare de stat din 
cadrul DSPJ Timiș (furnizarea periodică de liste de restanțieri), 
analize și informări frecvente în cadrul Comitetului director al 
DSPJ Timiș; nu au existat sancționări pe această linie, posibilită-
țile legale fiind limitate (Compartimentul de statistică nu are 
această posibilitate legală).  
Asociațiile profesionale în domeniu nu au contribuit cu nimic la 
remedierea stării de fapt, mai mult decât atât, înșiși președinții 
acestora nu au raportat activitatea din cabinet până nu demult.  
Centrele de permanență apărute ca urmare a necesității și a 
dorinței de venituri suplimentare a MF a dus la crearea a 48 de 
centre (25 în urban și 23 în rural).  
Acoperirea în urban este inegal distribuită ca zone, în rural, si-
tuația este precară, zona de est – în special, mediul rural – este 
neacoperită. 
Remarcăm, și la acest nivel, o raportare greoaie, deseori întâr-
ziată și care necesită eforturi susținute (inclusiv telefoane di-
recte, repetate, individuale ale colectivelor care se ocupă de 
aceste centre). 
Se raportează lunar complet numai CJAS Timiș, prin sistemul 
SIUI. Ar trebui implementat un sistem asemănător și în cadrul 
direcțiilor de sănătate publică județene, mai ales că nu toată (o 
mare parte) rețeaua județeană de la toate nivelurile are contract 
cu casa de asigurări sociale de sănătate. 
Opinăm pentru modificarea și completarea legislației specifice în 
domeniu, astfel încât măsurile directe de intervenție în caz de 
neraportare sau/și întârziere a raportării să fie luate inclusiv de 
colectivele direct responsabile de colectarea, centralizarea și 
prelucrarea datelor statistice. 
Evident că monitorizarea, evaluarea, avertizarea în caz de întâr-
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ziere, neraportare și luarea măsurilor în cazuri de nerealizare a 
prevederilor din cadrul contractului de furnizare de servicii de 
sănătate de către rețeaua MF se pot realiza online și ar trebui să 
poată fi prevăzute în legislație. 

10. HG nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă 
ART. 2 
(1) Prezentele norme se aplică de către autorităţile şi 
instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv instituţiile 
din subordinea acestora, care gestionează fonduri 
publice pentru activitatea sportivă, precum şi de către 
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, de structurile 
sportive şi alte entităţi sportive de drept privat care 
beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru fi-
nanţarea programelor/proiectelor sportive ale acestora. 
 

HG nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă 
ART. 2 
(1) Prezentele norme se aplică de către autorităţile şi 
instituţiile administraţiei publice centrale și locale, inclusiv 
instituţiile din subordinea acestora, care gestionează 
fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum şi de 
către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, de structurile 
sportive şi alte entităţi sportive de drept privat care 
beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru 
finanţarea programelor/proiectelor sportive ale acestora. 
 

1. Lipsa unui cadru legislativ care să reglementeze categoriile 
de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acţiunilor spor-
tive de către cluburile sportive de drept public din subordinea 
administrațiilor publice locale. Este necesară corelarea dispozi-
țiilor din Legea nr. 69/2001 cu cele din normele de aplicare a 
acesteia. 
2. Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale se prevalează 
de existența acestei norme legale, cu toate că în cuprinsul 
acesteia nu este specificat faptul că aceasta este incidentă și în 
activitatea pe care acestea o desfășoară. 
3. Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului permite finan-
țarea structurilor sportive de drept public din subordinea admi-
nistrațiilor publice locale, normele financiare pentru activitatea 
sportivă făcând referire doar la administrațiile publice centrale.

11. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare 
ART. 9  
(13) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea 
serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale 
subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele şi 
pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere puse la dis-
poziţie de către Agenţia Naţională şi inscripţionate cu 
datele sale de identificare, pe bonuri fiscale proprii, prin 
ordine de plată, ca urmare a viramentelor bancare efec-
tuate în contul biroului notarial, prin mijloace electronice 
de plată sau orice alte modalităţi prevăzute de lege. Tari-
fele încasate de notarii publici în contul biroului notarial, în 
condiţiile prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele pre-
văzute anterior, sunt virate, până la data de 25 a lunii 
următoare, în contul Agenţiei Naţionale, deschis la Trezo-
reria Statului, conform evidenţelor ţinute de biroul notarial. 
Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate 
imobiliară se stabileşte de Agenţia Naţională şi Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici din România prin protocol, 
care se aprobă în condiţiile alin. (8). Evidenţa tarifelor în-
casate de notarii publici în condiţiile prezentei legi se ţine 
separat de evidenţa financiar-contabilă a biroului notarial 
ART.  9  
(29) În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte 
funciară se cofinanţează şi lucrările de înregistrare 
sistematică demarate de unităţile administrativ-teritoriale. 
(30) Valoarea cofinanţării este în cuantum fix de 60 
lei/carte funciară. 

Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare 
ART. 9  
(13) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea 
serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale 
subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele şi 
pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere generate de 
aplicația informatică Eterra3 a Agenţiei Naţionale, pe 
bonuri fiscale proprii, prin ordine de plată, ca urmare a 
viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, 
prin mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi 
prevăzute de lege. Tarifele încasate de notarii publici în 
contul biroului notarial, în condiţiile prezentei legi, prin 
oricare dintre mijloacele prevăzute anterior sunt virate, 
până la data de 25 a lunii următoare, în contul Agenţiei 
Naţionale, deschis la Trezoreria Statului, conform eviden-
ţelor ţinute de biroul notarial. Metodologia de încasare şi 
virare a tarifelor de publicitate imobiliară se stabileşte de 
Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici 
din România prin protocol, care se aprobă în condiţiile 
alin. (8). Evidenţa tarifelor încasate de notarii publici în 
condiţiile prezentei legi se ţine separat de evidenţa 
financiar-contabilă a biroului notarial. 
ART.  9  
(29)  În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte 
funciară se cofinanţează şi lucrările de înregistrare 
sistematică demarate de unităţile administrativ-teritoriale. 
 (30) Valoarea cofinanţării este în cuantum fix de 60 
lei/carte funciară, inclusiv TVA.

Evitarea decalajelor de timp între momentul încasării sumei de 
către notar şi momentul înregistrării acesteia în aplicaţia infor-
matică Eterra3, respectiv momentul încasării efective în contul 
ANCPI. 
Eliminarea riscurilor care pot fi generate de către circulaţia 
chitanţierelor, pe relaţia OCPI – notari publici. 
Lucrările de înregistrare sistematică – Programul PNCCF se fi-
nanțează doar din sumele alocate de ANCPI din venituri proprii, 
în limita a 60 lei/carte funciară.  
Se creează o diferențiere între plătitorii de TVA, care sunt 
obligați să vireze la bugetul de stat TVA din suma de 60 lei/carte 
funciară încasată, și neplătitorii de TVA . 
Prin modificarea recomandată,  la neplătitorii de TVA se va 
deconta o sumă în care nu s-a inclus TVA, iar pentru cazurile 
respective, UAT-urile vor fi obligate să restituie diferențele la  
ANCPI. 
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