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legii ş i pentru inlăturarea neregulilor1n activitatea financiar-contabil ă . 

La Societatea Comercială  „intreţinerea Mecanizată  a Căfi Ferate" SA Bucureşti 
• retinerea, in mod nejustificat, a unor venituri realizate din inchirierea ma ş inilor grele de cale, primite in comociat, prin 

nevirarea, la finele exercitiului financiar al anului 2014, în contul CN CFR SA, conform prevederilor contractuale, 	sumei 
de 819 mii lei, reprezentând excedent neutilizat din chiria incasat ă , neutilizată  pentru efectuarea de achizitil p iese de 
schimb ş i componente necesare1ntretinerii ş i reparatiei utilajelor respective; 

f. angajarea ş i utilizarea necorespunzătoare, in perioada 2013-2014, a fondurilor societ ătii 1n valoare de 149 mii lei , repre-
zentând cheltuieli pentru prest ări servicii de audit asupra situatiilor financiare periodice, efectuate in baza unui contract 
atribuit fă ră  aprobarea Adun ării Generale a Actionarilor; 
angajarea ş i efectuarea de cheltuieli de personal mai mari fat ă  de limitele maxime prev ăzute in bugetul de ve nituri ş i 
cheltuieli, aprobat in conditiile legii, cu 1.601 mii lei in anul 2013 ş i cu 2.415 mii lei in anul 2014; 

ii neinregistrarea in evidenta contabil ă  ş i nevirarea la buget, a sumei de 3.457 mii lei, reprezentând obliga ţii cie plată  
(accesorii tva), aferente sumelor datorate bugetului general consolidat al statului, pentru neplata in termen a ob ligatiilor 
fiscale, calculate ş i comunicate de ANAF prin structurile sale teritoriale; 
nelnregistrarea in evidenta contabil ă  a sumei de 155 mii lei, reprezentând pagube din sustrageri constatate ca urmare a 
efectu ă rii inventarierii anuale a patrimoniului societ ă tii. 

Recomandări: 
• regularizarea obligatiei c ă tre CN CFR fie prin compensarea cu creante de incasat de la aceasta, fie prin virarea Tri contul 

acesteia a contravalorii excedentului realizat din tarifele de inchiriere, incasate pân ă  la 31.12,2014 ş i neutilizate conform 
prevederilor contractului de comodat; 

• analizarea cauzelor care au condus la angajarea resurselor societ ă tii ş i efectuarea de cheltuieli contrar normelor in vigoare 
privind executia bugetului de venituri ş i cheltuieli, stabilirea responsabilit ătilor ş i dispunerea măsurilor legale care se impun, 
având in vedere că  prin dep ăş irea nivelului cheltuielilor aprobate s-a ajuns in situatia diminu ării patrimoniului gestionat; 

• atribuirea contractului de prest ări servicii de audit statutar al situatillor financiare 1n conformitate cu prevederile legale 
privind achizitille publice. 

Pentru remedierea abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate, care nu au fost remediate in timpul actiunii de control, a 
fost emis ă  decizie, prin care au fost dispuse 4 m ăsuri pentru înl ă turarea neregulilorin activitatea financiar-contabil ă . 

Ministerul A. riculturii si Dezvoltarii Rurale 
Au fost desfăşurate actiuni de control cu urm ătoarele teme: 
1. Controlul legalităţil utilizărli ş i rambursăril sumelor contractate direct, subîmprumutate sau ale creditelor garantate de stat la 

entitătile beneficiare, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

2. Controlul situatiei, evolutiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, precum i legalitatea 
realizării veniturilor ş i a efectuării cheltulefilor, la 
2.1. Agenţia Naţională  pentru Zootehnie Prof Dr. GK Constantinescu, 
2.2. Stallunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură  Băneasa. 

1. Controlul legalităţii utilizărli şi rambursăril sumelor contractate direct, subîmprumutate sau ale creditelor garantate 
de stat la entităţile beneficiare, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltăril Rurale 

Ministerul Agriculturii ş i Dezvoltă rii Rurale este organizat ş i functionează  în temeiul prevederilor HG nr. 725/2010 privind reor-
ganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturil şi Dezvoltării Rurale, precum ş i a unor structuri aflate in subordinea acestuia, 
cu modifică rile ş i completările ulterioare, fiind organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juri dic ă , 1n 
subordinea Guvernului. 
Ministerul Agriculturii ş i Dezvoltării Rurale este autoritatea publică  centrală , responsabilă  cu aplicarea strategiei ş i prog ramului 
de guvernare, cu rol in elaborarea ş i implementarea strategiilor nationale sectoriale in domeniile agriculturii ş i productiei ali-
mentare, dezvolt ării rurale, imbun ătătirilor funciare, precum ş i in domeniile conexe: fitosanitar, cercetare ştiintifică  de spe-
cialitate, conservarea ş i managementul durabil al solurilor ş i al resurselor genetice vegetale ş i animale. 

Observaţifie Curţii de Conturi: 
Principalele aspecte constatate se refer ă  la utilizarea fondurilor provenite din imprumutul BIRD 4875-RO, aprobat prin Legea nr, 
14/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financlar acordat de Uniunea European ă  
pentru restructurarea agricutturiO, semnat la Bucure şti la 28 decembrie 2007, denumit 1n continuare proiectul CESAR: 
• au fost supraestimate cheltuielile bugetului de stat cu suma de 1.256 mii euro, reprezentând credite bugetare aprobate 

peste limita de finantare prev ăzută  de Legea nr. 14/2009 pentru derularea p ă rtilor a II-a ş i a Ill-a ale Proiectului CESAR 
(echivalentul în lei al sumei de 9.456 mii euro), in bugetul de venituri ş i cheltuieli al MADR, fiind aprobate credite bugetare 
reprezentând echivalentul in lei al sumei de 10.712 mii euro; 

• evidenta financiar -contabil ă  a gestionă rii fondurilor puse la dispozitie, in vederea realiz ării Proiectului CESAR, nu a fost 
organizată  distinct, potrivit prevederilor legale, în conditiile in care UMP are dou ă  proiecte aflate in derulare. Intrucat 
operatiunile efectuate nu sunt reflectate distinct (UMP - CESAR ş i UMP - MAKIS), nu pot fi identificate activele ş i serviciile 
finantate din sumele alocate pentru acest proiect; 



eviden ţa angajamentelor bugetare ş i legale, aferente Proiectului CESAR, a fost organizat ă  necorespunzat or ş i nu oferă  
informa ţ ii cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare, a creditelor bugetare disponibile, precum ş i cu privire la 
angajamentele legale aprobate; 

4bd bunuri de natura materialelor consumabile, in surn ă  de 1.319 mii lei, nu au fost inregistrate corect in eviden ţa co ntabilă  a UMP, 
la momentul achizi ţ iei, contravaloarea acestora fiind înregistrat ă  direct in conturile de cheltuieli, f ă ră  documente justificative; 
Planul de achizi ţ ii aferent Proiectului CESAR nu a fost intocmit, revizuit ş i avizat corespunz ă tor, aspecte care creeaz ă  
incertitudine cu privire la existen ţ a tuturor aprob ă rilor BIRD ş i MADR pentru achizi ţ iile efectuate, astfel că  nu reflectă  cu 
exactitate necesit ăţ ile implement ării proiectului, precum ş i modific ă rile apă rute in capacitatea institu ţ ional ă  a U MP; 

4 ,0 pl ăţ ile efectuate in cadrul Proiectului CESAR au fost mai mari cu suma de 1.437 mii lei fa ţă  de valoarea total ă  a creditelor 
bugetare deschise (diferen ţa cea mai mare, in sum ă  de 1.429 mii lei, Inregistrându-se in anul 2012), intrucât cele dou ă  
proiecte din cadrul UMP s-au derulat printr-un singur cont bancar, deschis la Trezoreria Municipiului Bucure ş ti 
UMP a efectuat pla ţ i nelegale, estimate la suma de 1.304 mii lei, prin achizi ţ ii fictive de bunuri de natura materialelor 
consumabile, pl ăti care nu au avut la bază  documente justificative, intocmite potrivit prevederilor legale; 
in perioada 2010-2014, UMP a efectuat pl ăţ i nelegale că tre un agent economic, in sum ă  total ă  estimat ă  de 406 mii lei, 
reprezentând contravaloare chirie lunar ă , utilit ăţ i ş i bunuri pentru amenajarea spa ţ iului închiriat, fă ră  docume nte justificative 
intocmite potrivit prevederilor legale, precum ş i fă ră  documente care s ă  ateste realitatea bunurilor achizi ţ ionate; 

• achizi ţ ionarea de bunuri de natura materialelor consumabile s-a realizat cu nerespectarea prevederilor 1 egale, nefiind 
organizată  nicio procedură  de achizi ţ ie i nefiind incheiate contracte de furnizare pentru aceste prod use; 
atribuirea ş i derularea, fă ră  respectarea prevederilor legale, a contractelor pentru serviciile de inchiriere, prin subinchirierea 
de la persoane juridice ce nu aveau calitatea de proprietar sau agent imobiliar, procedura de atribuire de rulându-se cu 
incă lcarea principiilor de transparen ţă  i făra respectarea principiilor de legalitate, regularitate, economicitate, eficien ţă  ş i 
eficacitate, valoarea pl ăţ ilor nelegale rezultate fiind: 
• diferen ţa între contravaloarea chiriei pl ătită  de UMP unui intermediar ş i cea plă tită  de acesta proprietarului, în suma de 31 mii euro; 
• sume decontate peste valoarea contractului, in suma de 4.410 euro (14 mii lei). 

• atribuirea i derularea necorespunz ă toare a contractelor de consultan ţă  individual ă , in valoare total ă  de 351 mil euro, in 
sensul că : 
• achizi ţ ia serviciilor de consultan ţă  individuală  s-a realizat in mod nejustificat ş i prin nerespectarea politicilor BIRD, 

sarcinile consultantului fiind, in unele cazuri, acelea ş i cu cele ale personalului angajat al UMP; 
• selec ţ ia consultan ţ ilor a fost efectuat ă  necorespunzator, evaluarea acestora fiind subiectiv ă ; 
• remunera ţ iile consultan ţ ilor, prev ăzute in contractele pentru serviciile de consultan ţă  individual ă , au fost mai mari decat 

cele recomandate de BIRD pentru aceste tipuri de consultan ţa 
• rapoartele de activitate ale consultantului au fost intocmite in mod formal, superficial, unele dintre ele nefiind semnate de 

către furnizor ş i nici de directorul UMP; nu există  certitudinea privind realitatea acestor servicii de consultan ţă , intrucat 
rapoartele de activitate au fost antedatate ş i inregistrate in timpul lunii de raportare, aceste documente prezentând o 
stare de fapt inexistent ă  la datele respective; 

• in baza contractelor incheiate au fost efectuate pl ăţ i fară  să  existe rapoarte de activitate ş i documente legal intocmite, care s ă  
ateste realitatea ş i efectivitatea prest ă rii serviciilor de consultan ţă , fiind acceptate la plata facturi f ă ră  existen ţa unor propuneri 
de angajare a unei cheltuieli i angajamente bugetare i f ăra ca acestea s ă  fie certificate in privin ţa realita ţ ii, regularita ţ ii ş i 
legalităţ ii, facturi care nu au purtat viza de „bun de plat ă " ş i nu au fost semnate ş i ş tampilate nici de c ă tre furnizor. 

41/• predarea bunurilor achizi ţ ionate in cadrul Proiectului CESAR, respectiv inventarierea elementelor de activ ş i de pasiv, 
existente la nivelul UMP la momentul inchiderii proiectului, s-a efectuat f ă ră  respectarea prevederilor legale, intrucat: 
• in luna septembrie 2014, in eviden ţa contabil ă  a fost inregistrat transferul c ătre MADR a unor mijloace fixe in sum ă  de 

24.982 mii lei, fă ră  a exista documente care s ă  ateste realitatea acestei opera ţ iuni. Opera ţ iuni similare s-au inregistrat in 
cursul anului 2011 pentru instala ţ ii tehnologice, mijloace de transport, animale ş i planta ţ ii, in sum ă  total ă  de 2.010 mii lei, 
pentru care UMP nu a prezentat documente justificative; 

• pentru mijloacele fixe transferate, in valoare de 24.982 mii lei, 1JMP a inregistrat în eviden ţa contabilă , fă ră  documente jus-
tificative ş i fă ră  respectarea prevederilor legale referitoare la calculul amortiz ă rii, cheltuieli cu amortizarea în suma total ă  de 
17.575 mii lei; valoarea amortizat ă  a mijloacelor fixe, in sum ă  totală  de 17.575 mii lei, calculat ă  ş i inregistrată  in debitul 
contului „Amortizarea instala ţ iilor, mijloacelor de transport, animalelor ş i planta ţ iilor" a condus la reducerea valorii nete 
contabile a mijloacelor fixe, transferate f ă ră  documente justificative ş i, implicit, reducerea sumelor eviden ţ iate la data de 
30.09.2014, în contul „Cheltuieli privind activele cedate ş i alte opera ţ ii de capital", la nivelul sumei de 7.408 mii lei; 

• In anul 2011, in eviden ţa contabil ă  a fost inregistrată  casarea/dezmembrarea unor mijloace fixe in valoare de 865 mii lei, 
reprezentând mobilier, aparatur ă  birotică , echipamente de protec ţ ie a valorilor umane ş i materiale, precum ş i alte active 
corporale, fă ră  a exista dovada respect ă rii prevederilor legale intrucat, in perioada desfa ş ură rii controlului, nu au fost 
puse la dispozi ţ ie documente justificative, respectiv liste de inventar, procese-verbale de inventariere, procese-verbale 
de casare/dezmembrare, raport de casare, ordin/hot ă rare de casare/dezmembrare emis de ordonatorul de credite ş i 
documentele de valorificare a mijloacelor fixe care s ă  ateste realitatea acestor opera ţ iuni. 

• in perioada 2010-2014 au fost eviden ţ iate opera ţ iuni nereale privind mijloacele fixe (mobilier, aparatur ă  birotică , 
echipamente de protec ţ ie a valorilor umane ş i materiale, alte active corporale), in  condi ţ iile  in care valoarea amortiz ă rii, 
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inregistrată  in evidenta contabil ă , in sumă  de 1.389 mii lei, este mai mare decât valoarea mijloacelor fixe exis tente in 
gestiunea UMP (11 mii lei). 

9  la data de 30.09.2014, data incheierii activit ă tii UMP - CESAR, MADR a preluat bunuri de natura mijloacelor fixe, la va-
loarea net ă  contabil ă  in sum ă  de 484 mii lei ş i obiecte de inventar în surn ă  de 18 mii lei, fă ră  documentele justificative 
care să  ateste realitatea acestor operatiuni; 

• preluarea sumelor înregistrate in balan ţa de verificare a UMP, la data de 30.09.2014 ş i, implicit, in situa ţ iile finan ciare de 
la 31.12.2014, s -a efectuat fă ră  documente privind opera ţ iunea de inventariere ş i de predare-primire a b ţinurilor, 
concluzionând c ă  situa ţ ille financiare incheiate de MADR, la data de 31.12.2014, nu reflect ă  o imagine -fidelă  a 
patrimoniului preluat de la UMP. 

pl ăţ ile aferente proiectului CESAR, in sum ă  de 41.306 mii lei, raportate că tre MFP, au fost mai mici cu suma de 2 mii lei 
faţă  de pl ăţ ile inregistrate in eviden ţ a contabilă  a UMP, in sum ă  de 41.326 mii lei. 

Concluzionând, fondurile alocate prin bugetul MADR pentru finan ţarea Proiectului CESAR au fost utilizate f ă ră  respectarea 
principiilor de legalitate, regularitate, cât ş i a celor de economicitate, eficien ţă  ş i eficacitate, neflind respectate prevederile I egale in 
domeniul achizi ţ iilor publice, cât ş i a celor referitoare la utilizarea/neutilizarea fondurilor publice provenite din tinan ţă ri rambursabile. 

Recomandări: 
• aprobarea bugetelor proiectelor in limitele de finan ţare prevăzute de acordurile de finan ţare; 

analizarea, din punct de vedere al necesit ăţ ii, oportunit ăţ ii, precum ş i al legalit ăţ ii ş i regularit ăţ ii, a incheierii ş i derul ă rii 
contractelor de consultan ţă  ş i dispunerea masurilor legale de stabilire i recuperare a sumelor decontate in mod nej ustificat 
pentru servicii de consultan ţă  individual ă . 

Dispunerea m ăsurilor legale ce se irnpun pentru: 
✓ stabilirea situa ţ iei reale a opera ţ iunilor efectuate in cadrul Proiectului CESAR; a angajamentelor bugetare si legale în cadrul 

acestuia; a opera ţ iunilor privind intr ă rile de bunuri, de natura materialelor consumabile achizi ţ ionate in cadrul UMP; 
• identificarea tuturor achizi ţ iilor efectuate in cadrul Proiectului CESAR, precum ş i a existen ţei aprobă rilor BIRD ş i ale MADR 

pentru aceste achizi ţ ii; 
,/ efectuarea unei analize care s ă  stabilească  cu exactitate valoarea pl ăţ ilor nelegale ş i recuperarea acestora; 

aplicarea unor proceduri de achizi ţ ie care să  asigure selecţ ia celor mai avantajoase oferte, in conformitate cu prevederile lagale; 
• stabilirea ş i recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea achizi ţ iilor nereale de bunuri de natura materialelor consumabile; 
• stabilirea ş i recuperarea sumelor achitate fă ră  documente justificative, intocmite potrivit prevederilor legale, precurn ş i fă ră  

documente care s ă  ateste realitatea bunurilor achizi ţ ionate; 
• analizarea, din punct de vedere al necesit ăţ ii, oportunit ăţ ii, precum si al legalit ăţ ii ş i regularit ăţ ii, a incheierii ş i derulă rii 

contractului de inchiriere i dispunerea m ăsurilor legale de stabilire ş i recuperare a sumelor decontate în mod nej ustificat 
pentru aceste servicii; 

• stabilirea situa ţ iei reale a bunurilor achizi ţ ionate, in cadrul UMP ş i, ulterior, transferate si luarea m ăsurilor de recuperare a 
sumelor aferente unor opera ţ iuni nereale ş i nejustificate; 

• stabilirea situa ţ iei reale a datelor raportate c ătre MFP cu privire la Proiectul CESAR, 
Ulterior semn ă rii raportului de control, entitatea verificat ă  a depus obiec ţ iuni, dar acestea nu con ţ ineau documente sau infor-
ma ţ ii care s ă  modifice con ţ inutul raportului. Pe cale de consecin ţă , a fost emis ă  decizie, contestat ă  de că tre MADR si, ca 
urmare a verific ă rii contesta ţ iei formulate, a fost emis ă  o incheiere, adus ă  la cunoş tinta entităţ ii. 

2. Controlul situa ţiel, evolu ţiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al statului, precum ş i lega-
litatea realizărif veniturilor si a efectu ărli cheltuielilor 

2.1. Agentia National ă  pentru Zootehnie „Prof. Dr. GK Constantinescu" 

Agen ţ ia Na ţ ional ă  pentru Zootehnie „Prof. Dr. GK Constantinescu" a fost infiin ţată  prin preluarea activit ăţ ii ş i personalului 
Agen ţ iei Na ţ ionale pentru Ameliorare ş i Reproduc ţ ie in Zootehnie „Prof. Dr. GK Constantinescu" (ANARZ), in baza HG nr. 
1.188/2014 privind organizarea ş i functionarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie „Prof Dr. GK Constantinescu", act normativ 
emis in temeiul Legii nr, 139/2014 privind unele m ăsuri pentru reorganizarea Ministerului Agricultuni ş i Dezvoltării Rurale, 
precum i a unor structuri aflate in subordinea acestuia, in vigoare de la data de 12.01.2015. 
În perioada supus ă  controlului (2012-2014), Agen ţ ia a fost organizat ă  ş i a func ţ ionat in baza HG nr. 834/2010, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, ca institu ţ ie publică , cu personalitate juridic ă , finan ţată  integral de la bugetul de stat, in subordinea 
Ministerului Agriculturii ş i Dezvolt ă ril Rurale. 
Potrivit prevederilor HG nr. 834/2010, in vigoare la data inceperii controlului, Agen ţ ia Naţ ională  pentru Ameliorare ş i Reprod uc ţ ie in 
Zootehnie „Prof. Dr. GK Constantinescu" (ANARZ) avea în componen ţa sa organizatoric ă  sediul central, opt centre tehnice regionale, 
dou'ă  birouri zonale ş i Centrul na ţ ional de formare profesional ă  în zootehnie, cu sediul la Cluj, structur ă  menţ inută  si in prezent. 

Observa ţfile Curţif de Conturi: 
acţ iunile de inventariere anual ă , aferente exerci ţ iilor financiare 2012-2014, nu au respectat prevederile legale, intruc ă t: 
• procesele - verbale de inventariere nu contin elemente referitoare la concluziile si propunerile comisiei de inventariere, cu 

privire la volumul stocurilor depreciate, f ă ră  mişcare, cu mi şcare lent ă , precum i propuneri de valorificare a acestora; 

• in cadrul opera ţ iunilor de inventariere a imobiliz ărilor în curs, de ş i s-a constatat existen ţa unor obiective de investi ţ ii 


