
CAPIERA DE CONTlllRI PRAHOVA

[''lh . l)Gin log c\ ). t) Bu]evttul Republo:in,2 o斑 1001X8 Ploicsl hヽ o、,

T,1.ron o・ 445,Sω:F=,02“ S,6861

E mail― cconhova"rec ro

Nr 949/29032013

Catre,
Adunarea Generala a Actionarilor a

S.C. Conpet S.A. Ploiesti

In temeiul prevederilor art. 33 alin (1) din Legea nr. 9411992 privnrd
organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, si ale pct. 180 din
Regulament privind organizarea si desfasurarea activitatii specifice Curtii de
Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, aprobat
prin Hotarirea plenului Curtii de Conturi nr. 130/2010, publicat in Monitorul
Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 832 din data de 19 iunie 201 1 , va transmitem,
alaturat, pentru a asigura urmarirea punerii in executie a Deciziei nr. 28 din
29-02.2012 privind inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in
Raportnl de control nr. 7829128.02.2012 incheiat in urma controlului situatiei,
evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al statului,
precum si legalitatea realizarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor la S.C.

Conpet S.A.

DIRECTOR



CURTEA DE CONTURI
CAMERA DE CONTURI PRAHOVA

DECIZIA,
NR.28/2013

Av6nd in vedere prevederile Legri nr.9411992 privind organizarea si
functionarea Curtii de Conturi, republicata, si ale Regulamentului privind
orgatizrea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si
valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, publicat in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea I, nr.832 din l3 decembrie 2010,

examinand deficientele consenmate in Raportul de control nr.

7829128.02.2012 incheiat in urma controlului situatiei, evolutiei si modului de

administrare a patrimoniului public si privat al statului, precum si legalitatea
realizarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor la S.C. Conpet S.A.

SE CONSTATA:

l. Entitatea nu a cuprins in capitalul social toate terenurile aflate in
patrimoniu pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de
proprietate asupra terenului inca din perioada 2002 - 2005.

S.C. CONPET S.A. Ploiesti, a obtinut 6l de certificate de atestare a dreptului
de proprietate asupra terenurilor, pentru suprafata de 860.231,91mp, evaluata la
29.835.403,01 de lei si a achizitionat terenuri in baza contractelor de vanzare
cumparare in suprafata de 23.699,86 mp in valoare de 8.513.786,57 lei, din care:

- 709.949,07 mp in valoare de 24.946.323,36 lei au fost inregistrate in contul
21 1 ,,Terenuri" ;

- 150.282,84 mp in valoare de 4.889.079,65 lei, reprezinta terenuri pentru
care SC Conpet SA Ploiesti a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenului, dar care au fost trecute si in inventarul bunurilor din domeniului
public al statului nefiind individualizata prin documentatii cadastrale, aflate in
indiviziune cu SC COMET SA (ll titluri de proprietate emise pe numele SC

CONPET SA).
Suprafata de 150.282,84 mp a fost mentionata ca apartinand domeniului

public al statului, odata cu aparitia OUG nr. 21612000 privind reglementarea
situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si

dotarilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, in conditiile in
care Legea m.21311998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
prevede la art. 8 alin (3) interzice trecerea in domeniul public a unor bunuri din
patrimoniul societatilor comerciale fara plata.

Pana Ia data controlului entitatea avea imegistrate in capitalul social un numar
de 14 certificate de atestare a drepturilor de proprietate pentru suprafata de
155.411,45 mp a carei valoare la data inregistrarii a fost in suma de 7.501.974,59
Iei.



In concluzie, SC CONPET SA Ploiesti nu a clarificat situatia juridica a

suprafetei de 150.282,84 mp pentru care detine certificate de atestare a dreptului de
proprietate si care a fost trecuta in domeniul public al statului, iar pentru suprafata
de 554.537,62 mp, in valoare de 19.060.264,88 lei, pentru care au fost obtinute in
perioada 2001 2005 un numar de 47 de titluri de proprietate si nu au fost initiate
demersuri pentru includerea lor in capitalul social, valoarea aceslora fiind
evidentiata in contabilitate intr-un cont de rezerve ( contul 1068 "Alte rezerve).

Nu au fost respectate prevederile:
- HG m. 57112002 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr. 137 /2002 pivirrd unele masuri pentru accelerarea privatizaii an. 142.
2. Din verificarea modului de organtzare si desfasurare a activitatii de control

financiar preventiv s-a constatat ca unele dintre persoanele imputemicite sa exercite
controlul financiar preventiv nu au pregatirea necesara ceruta prin dispozitiile
legale, respectiv ONIFP 52212003.

Astfel, in cadrul SC Conpet SA a fost organizat, prin Decizia nr.7912004 a

Directorului general, un Birou de control financiar preventiv, care, pana in luna
noiembrie Z0l2 avea in structura 5 persoane, din care un sef birou (economist), 2
ingineri , un tehlician si 2 economisti. In afara persoanelor din cadrul Biroului de

control financiar preventiv, mai acordau viza de CFPP si alte 15 persoane din
cadrul unitatii, respectiv 3 persoane din cadrul Serviciului Financiar - Trezorerie,
precum si sefii de sectii din teritonu, fara pregatire de specialitate juridica sau

economica, ori cu vechime in domeniul financiar-contabil, conform prevederilor
legale.

Nu au fost respectate prevederile:
- O.G. nr. I l9l1999 privind controlul intem si controlul financiar preventiv,

cu modificarile si completarile ulterioare, art. 9 alin. (5) si (6)
- Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului

financiar preventiv, aprobate prin OMFP m. 52212003, cu modificarile si

completarile ulterioare, punctele 3 lit. e) si f) si 4 lit. a) din Codul Specihc de norme
profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar
preventiv propriu, anexa nr. 8.

In timpul controlului au fost refacute deciziile prin care persoanele care nu
intrunesc conditiile legale au fost desemnate sa exercite controlul financiar-
preventiv prin viza, fiindu-le retrase sigiile de certificare prin viza a CFP-ului ,

atrubuindu-li-se competente de verificare a preturilor si tarifelor.
3. Serviciul de audit din cadrul SC Conpet SA nu a efectuat, cel putin odata la

3 ani, misiuni de audit asupra tutuor activitatilor obligatorii prevazute Ia art. l5 din
Legea 67212002.

Astfel, in perioada 2010-2012, Serviciul de audit intem din cadrul entitatii nu

a auditat toate activitatile prevazute de lege ca obligatorii a fi auditate cel putin
odata la 3 ani, respectiv toate activitatile financiare desfasurate de entitate, toate
platile asumate prin angajamente legale, constituirea veniturilor societatii si modul
de incasare a creantelor sau fiabilitatea sistemului contabil, sistemul informatic,
sistemul de luare a deciziilor. De exemplu, in perioada verificata, nu au fost auditate
lucrarile de investitii angajate, inregistrate si decontate de societate, angajamentele



legale si cheltuielile cu chiriile platite proprietarilor de terenuri pe care se efectueaza
Iucrari de investitii si reparatii si pentru care, la nivelul entitatii nu exista o
procedura de pentru aceasta activitate, cheltuielile sociale ale entitatii, modul de
administrare a patrimoniului public concesionat entitatii, din cadrul lucrarilor de
reparatii curente si capital, angajate si decontate de entitate au fost auditate numai
lucrarile de reparatii aferente contractelor de revizii si reparatii linii CF, vagoane si
locomotive.

Recomandarile formulate de auditorii intemi in urma misiunilor de audit
efectuate nu au avut in vedere intotdeauna masuri eficiente care sa conduca la
imbunatatirea activitatii.

Nu au fost respectate prevederile art. 15 din Legea 67212002 privind auditul
public intem;

ln timpul controlului, in planul de audit public pentru anul 2013 au fost
incluse o serie de obiective obligatorii a fi auditate odata la 3 ani, respectiv
evaluarea patrimoniului public concesionat si privat al societatii, serviciul IT, dar nu

a fost reactualizat si planul de audit multianual, in conformitate cu prevederile art l5
drn Legea 67212002.

4. La calculul amortizarii nu au fost urmarite duratele de utilizare economica
a bunurilor si in aceste conditir in cazul mijloacelor fixe a caror folosire a fost
intrerupta pentru o perioada indelungata, durata de amortizare stabilita initial nu a
mai fost modificata si nu a mai fost reestimata cheltuiala cu amortizarea pe perioada
ramasa de utilizare.

La control s-a constatat ca in mod nelegal entitatea a inclus in cheltuielile de
exploatare (cont 681) suma de 138.555,82 lei reprezentand contravalorea amortizarii
aferente unor mijloace fixe care nu au fost utilizate (ca urmare a faptului ca diverse
puncte de lucru si-au incetat activitatea, iar alte active fixe - cladiri nu au mai fost
utilizate ca urmare a relocarii sediului central) in perioada 2010 30.06.2012, din
care in anul 2010 suma de 55.096,68 lei, in anul 2011 suma de 80.318,42 lei iar
pana la data de 30.06.2012 suma de 3.140,70 lei, fapt ce a condus la diminuarea
profitului impozabil si implicit a impozitului pe profit datorat in suma de 22.169 lei
( l38.sss,82x l6%).

Nu au fost respectate:
- prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor

contabile conforme cu directivele europene pct. 110 alin (4);
- prevederile HG nr. 4412004 privind normele metodologice privind Codul

fiscal pct. 70^2.
5. La controlul efectuat s-a constatat ca inventarierea elementelor de natura

activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii nu a fost efectuata de catre entitate cu
respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr.82l1991 a OMFP m.286112009
precum si a procedurilor proprii cu exceptia inventarierii bunurilor din domeniul
public al statului precum si a materialelor rezultate din demontarea conductelor
dezafectate, si a tronsoanelor cu conducte ce urmeaza a fi dezafectate.

Astfel,
a) nu au fost inventariate tronsoanele de conducta ingropate rezultate in urma

lucrarilor de reparatii la conductele active conform procedurii inteme;



b) in listele de inventariere a bunurilor din domeniul public, au fost
conflrmate bunuri de natura activelor fixe care, in realitate, erau deja demolate.

Legat de acest aspect, la control s-a constatat ca SC Conpet SA a solicitat in
repetate randuri la ANRM Bucuresti initierea unor hotarari de Guvern prin care
unele mijloace fixe care aveau durata normala de functionare depasita si care nu mai
puteau functiona in conditiii de siguranta si securitate, sa fie scoase din domeniul
public al statului si trecute in domeniul privat al statului in vederea scoaterii din
functiune a acestora, actiuni la care agentia nu a formulat niciun raspuns pana la
data controlului.

c) referitor la valorificarea rezultatelor inventarierii s-a constatat ca in cazul
stocurilor si imobilizarilor inventarierea s-a efectuat in baza listingurilor (balantelor
analitice) incheiate la 30.09.2011, si in mod nejustificat nu s-a procedat la
actuallzarca stocului faptic la data de 31.12.2011 cu intrarile si iesirile din perioada
cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii execitiului financiar in vederea
compararii acestora cu stocurile scriptice din balanta de verificare sintetica.

Nu au fost respectate prevederile:
- OMFP nr. 286112009 pct.2,15 alin(l) si 44 alin (2), precum si prevederile

pct.l din anexa la OMFP nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizarilor privind
intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului;

- art.l OG nr.l1212000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public
al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.

6. La control s-a constatat ca nu exista concordanta intre datele inregistrate de

entitate privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public al statului in
conturile in afara bilantului si cele din anexa la acordul petrolier aprobat prin HG
nr-79312002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitatii de
exploatare a S.N.T.T., intrucat ultima hotarare de guvem pe care a initialo ANRM
Bucuresti, a fost HG nr.l522ll2.),L2007, patrimoniul public suferind modifican
pana in prezent.

In perioada 2007 - 31.12.2011 SC Conpet SA a efectuat anual inventarierea
acestor bunuri fiind constatate plusuri de inventar in anul 2007 in valoare de
4'77.461,66Iei, iar in anii 2008 si 201I entitatea a procedat la evaluare Ia valoarea
jusla a bunurilor din domeniul public al statului.

Evaluarile au fost efectuate de catre evaluatori autorizati ANEVAR,
diferentele din reevaluare inregistrate in anul 2008 au fost in suma de

108.646.304,24lei, iar diferentele stabilite cu ocazia evaluari, la data de 31.12.2011
au fost in suma de 2.901 .076,50 lei.

Rapoartele privind rezultatele reevaluarii bunurilor din domeniul public al
statului au fost avizate si de reprezentatii ANRM - CIT Ploiesti, care au fost
transmise la ANRM Bucuresti cu adresele nr. 4326116.04 .2009, 946107.05.2009 si

6100t23.02.2012.
Propunerile pentru trecerea unor bunuri din domeniul public al statului in

domeniul privat al statului in vederea casarii, valorificarii transmise la ANRM
Bucuresti in perioada 2007 - 2011 sunt in suma de 1.377 .467 ,'79 ler.



Valoarea bunurilor din domeniul public al statului evidentiate in contul in
afara bilantului la data de 3l.t2.Z0ll este in suma de 134.896.6g6,90 lei, iar
valoarea bunurilor din domeniul public aprobat prin HG-uri este de 22.871.g44,51
lei constatandu-se o diferenta in suma de 112.024.842.39\ei.

Nu au fost respectate prevederile OMFp nr. 1705/29.11.2006 pentru
aprobarea inventarului cerrtralizat al bunurilor din domeniul public al statului art. 2
alin (l) si alin (2)

7. Din verificarea modului de decontare de catre SC Conpet SA a cheltuielilor
privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru
indeplinirea unor misiuni cu camcter temporar pe perioada 01.01.2010-30.06.2012
s-a constatat ca au fost decontate nelegal cheltuieli cu diuma in suma totala de
27 .222.69 lei.

La control, s-a constatat ca in perioada 01.01.2010-30.06.2012 au fost
decontate un numar de 38 de deplasari externe in suma totala de 297 .403,64 lei, din
care cheltuieli cu diuma in suma de 59.859,64 lei.

Din verificarea modului de respectare a plafoanelor de decontare a
cheltuielilor cu deplasarile externe s-a constatat ca in mod nejustificat incepand cu
luna iunie 2011, atat in faza de estimare a cheltuielilor de deplasare, cat si la
intoarcerea din deplasare in cazul cheltuielilor cu diuma au fost decontate cheltuieli
de 2,5 ori mai mari fata de plafonul legal stabilit in anexa A la HG 518/1995,
potrivit protocolului nr 5 din data de 09.06.2011 incheiat intre SC Conpet SA si
Sindicatul Liber Conpet

Nu au fost respectate prevederile art.l6 (l) din HG 518/1995 potrivit carora
prevederile hotararii se aplica si personalului din regiile autonome si societatile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplaseaza temporar in
strainatate.

8. [n urma verificarii contmctelor de achizitii, la control au fost constatate
cazuri in care nu s-a urmarit respectarea clauzelor contractuale, in sensul ca nu au
fost calculate, facturate si incasate penalitati in suma totala de 266.524,49 lei (dtn
care 115.922,49 lei pentru lucrari de ecologizare si 150.602 lei in cazul rezilierii
unui contract de lucrari ) cu consecinte in diminuarea nejustiflcata a veniturilor
entitatii.

8.1 Nu au fost calculate, facturate si inregistrate in evidenta contabila
penalitati contractuale in valoare totala de | 15.922,49 lei, ca urmare a dqrasirii
termenelor contractuale de executare a lucrarilor de catre prestatorii de servicii de
ecologizare.

In perioada 2010-2012, SC Conpet SA a avut incheiate mai multe contracte
de ecologizare a suprafetelor de teren si cursuri de apa poluate, ca urmare a avariilor
grodrlsg ne conductele de transport titei, gazolina si etan aflate in exploatarea
beneficiarului.

Contractele de ecologizare au fost impartite pe loturi, care au cuprins areale
geografice diferite, dar incepand cu anul 201l, toate loturile au fost achizitionate de
SC Envirotech SRL Constanta, care presteaza aceleasi tipuri de servicii, dar are
preturi unitare diferite pentru fiecare din loturi .



ln perioada 2010-2012 au fost in vigoare un numar de 8 contracte de
ecologizare.

In timpul misiunii de audit a fost intocmita situatia avariilor produse in
perioada 2010-2012, ca urmare a coroziunii sau provocate si a lucrarilor de
ecologizarc efectuate de SC Envirotech SRL , precum si a despagubirilor platite de
societate. Din valoarea totala a lucrarilor de ecologizare efectuate in aceasta
perioada in suma de 8.280.742,93 lei, din care 2.379.710,82 in anul 2010,
2.008.628,69 lei in anul 201 I si3.892.403,42lei in anul 2012.

Desi prin contractele de ecologizare se prevad a fi executate servicii de
depoluare distincte, functie de metoda utilizata, pentru care se utilizeaza preturi
unitare diferite, [a dosarele avariilor nu exista documente care sa ateste transportul si
relocarea solului contaminat si decopertat, eventual bioremediat, tehnologia de
depoluare a solurilor infestate fiind una de durata (6-12 luni), iar din procesele
verbale de receptie Ia terminarea lucrarilor nu reiese ca la locul avariei ar exista
gropi neacoperite, actiunile de ecologizare fiind monitorizate de catre autoritatile de
mediu. In timpul controlului, prestatorul a intocmit si remis pentru o parte din
lucrarile de ecologizare, avize de insotire a marfii, cu cantitati de pamant
bioremediat, avize nereceptionate de reprezentantii SC Conpet SA, fara preturi
unitare si valoare si fara sa fie inregistrate in registrul de corespondenta al entitatii.

Fata de termenele de prevazute in procesele verbale de predare a

amplasamentului, din controlul efectuat asupra dosarelor cuprinse in esantion, s-au

constat depasiri ale termenelor de finalizare stabilite initiat de comisia investita Ia
nivelul societatii, prin acceptarea tacita a prorogarii termenelor de finalizare,
respectiv prin invocarea de catre prestator a unor situatii care nu permit efechrarea
serviciilor, fara sa fi fost expres acceptate si stipulate de catre comisia investita intr-
un document bilateral, precum si prin inscrierea in procesele verbale intocmite la
terminarea lucrarilor a unei date de hnalizare a lucrarilor, anterioara termenului
stabilit la predarea amplasamentului si care nu este sustinut de documente
justificative (notificari din partea prestatorului sau date inscrise in sinratiile de

lucrari .

In timpul controlului au fost calculate penalitati contractuale in valoare de

115.922,49 lei, din care pentru anul 2010 - 79.110,80 lei, iar pentru anul 2011

36.81 1,69 lei .

Nu au fost respectate:
- contractele S-CA 251/24.10. 2001 , S-CA 252124.10. 2007 , S-CA 263107 .07 .

2007;
-contractele S-CA 410123,12,2010, S-CA 411123,12,2010, S-CA

32t 13,02,2012,S-CA 33/l 3,02,2012, s-CA l34l 12.04. 20t2.
8.2 La rez:,lierea contractului de executie de lucrari cu SC CONFIND SRL

Campina, autoritatea contractanta SC CONPET SA, nu a calculat, solicitat, facturat
si incasat penalitatile prevazute in contract, in suma de 105.602 lei.

Prin programul de achizitii pe anul 2009 a fost prevazuta organizarea
procedurii de licitatie deschisa in vederea atribuirii contractului de executie de
lucrari si servicii pentru rcalizarea obiectiwlui de investitii "Elaborarea
documentatiei tehnico-economice (fazele PT+DDE+CS) in vederea demolarii



rezervorului R3 (cap 2.200 mr) si executia unui rezervor nou (lucrari de C+M) cu
capacitatea de 2.500 mr inclusiv accesorii la Rampa de incarcare titei Ciresu,
valoarea estimata a lucrarii a fost de 1.005.000 lei fara TVA.

In urma procedurilor de achizitie publica a fost atribuit contractul asociatiei
SC CONFIND SRL Campina SC PETROSTAR SA Ploiesti cu un pret total
ofertat de - 897.625,50 lei, durata de executie ofertata fiind de 9 luni de la data
semnarii contractului.

Executantul SC CONFIND SRL Campina a realizat etapa I la data de
04.03.2010, asa cum rezulta si din adresa nr. l0 15 I /3 I .03.201 0, documentatia
tehnico-economica fiind predata cu adresa nr. 9593126.03.2010.

Proiectul de executie a fost aprobat in sedinta CTE in baza procesului verbal
nr. 7 incheiat in dala de29.01.2010, dupa 4luni de Ia primirea proiectului.

In baza aprobarii date de CTE proces-verbal nr.7/29.07.2010 a fost emisa
factura nr. 1100822'72124.08.2010, reprezentand 30% din valoarea cheltuielilor de
proiectare de 66.490 lei respectiv suma de I9.947 lei.

In conformitate cu prevederile art. 17.l executantul a facturat si diferenta de

70%o din valoarca serviciilor de proiectare cu factura nr.lll05l520/20.05.2011
respectiv suma de 46.543 lei.

SC CONFIND SRL Campina prin adresele nr. 1585/15.04.2011 si nr.

3299125.05.2011 a comunicat faptul ca: "executarea lucrarilor de demolare a

rezervorului vechi si executia rezervorului nou, la valoarea inscrisa in contract nu
mai este posibila, intrucat in perioada care a trecut de la semnarea contractului
04.0 1 .20 10, si pana la data notificarii privind predarea amplasamentului preturile au

inregistrat cresteri majore.".
Servicrul Achizitii pub[ce contracte lucrari si servicii comunica SC

CONFIND SRL Campina cu adresa nr. 14892129.04.201 I faptul ca renegocierea
contractului nr. L-CA 2/04.01.2010 privind proiectarea si executie demolare
rezervor R3 Ciresu, nu este posibil, intrucat in conformitate cu prevederile art. 3.1.

"valoarea contractului este ferma, pe toata durata de executie a acestuia.".
Prin adresa m. 2196112\.06.201 1 conducerea SC CONPET SA reprezentata

prin Directorul Directiei Logistica Achizitii -Crisan Vasile si-a exprimat acordul cu

privire la reztlierea contractului nr. L-CA 2104.01.2010 privind proiectarea si

executie demolare rezervor R3 Ciresu, incepand cu data de 21.06.2011 si a

comunicat pretentiile asupra garantiei de buna executie.
SC CONPET SA nu a solicitat penalitatile prwazute in contract la art.l8 si

respectiv art. 19.1. Iitera b), respectiv o suma echivalenta a 20%o din valoarea
acelor parti ale lucrarii care au ramas neexecutate la data rezilierii contractului
penalitati pe care beneficiarul este indreptatit sa le factureze si incaseze, ca urmare a

rezilierii contractul conform prevederilor art.18, societatea incasand doar suma de

15-625,25 lei, reprezentind garantia de participare si garantia de buna executie
retinute de SC Conpet SA, in loc de 166.227 lei (lucrarile angajate si tercalizate
hind in suma de 831.135,50 lei.*20%).

Nu au fost respectate prevederile:
- art l9.l (l) b) din contract nr. L-CA 2 din 04.01.2010;



- art. 5 Buna gestiune financiara, alin. (l) din OG. nr. I l9l1999 privind
controlul intem si controlul financiar preventiv, republicata, cu modiflcarile si
completarile ulterioare.

9. Au fost efectuate plati nelegale pentru achizitia de bunuri de natura
activelor fixe, cu incalcarea prevederilor OUG nr. 3412009 cu privire la rectificarea
bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, in valoare de
265.509,86 lei.

In perioada 2010 - 20lZ au fost identificate achizitii de mrjloace fixe care au
fost interzise de Guvemul Romaniei prin politicile bugetare adoptate (OUG
3412009;OUG 5512010;, OUG 441201 l, dupa cum urmeaza:

- in anul 2010 a fost achizitionat un copiator in valoare de 5.950 lei;
- in anul 201I au fost achizitionate urmatoarele mijloace fixe: 6 copiatoare

in valoare 33.480 lei, un retroproiector in valoare de 4.000 lei, o firma luminoasa in
valoare de 2.052,43 lei, doua vitrine fiigorifice in valoare de 16.406,16 lei, o usa
securizata si 3 autoturisme pentru interventii in valoare de 201.282,54 lei (67 .094,18
lei * 3buc).

Referitor la achizitia de autoturisme, atatalx, ca SC CONPET SA Ploiesti a

achizitionat in anul 201 I un numar de l0 autoturisme, din care sapte autoturisme au

fost achizitionate prin Programul RABLA 20l l pentru care au utilizat la plata, T

vouchere de 3.800 lei/autoturism respectiv 26.600 lei, iar 3 autoturisme au fost
achizitionate cu incalcarea prevederilor OUG nr. 3412009.

Au fost incalcate prevederile OUG nr.34111.04.2009 cu privire la rectificarea
bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale cu modificarile
si completarile ulterioare, CAP. lV. Masuri pnvind cheltuielile publice, art. 24.

Pentru inlaturarea acestor deficiente, in baza prevederilor Legir nr.9411992,
republicata, si ale Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor
specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste
activitati, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii de Contun nr.l30/2010 si publicat
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.832 din l3 decembrie 2010, directorul
camerei de conturi

I. Potnvit prevederilor art. 43 din Legea nr. 9411992, republicata, si ale pct.
174 din regulamentul sus-mentionat,

DECIDE:

Aplicarea urmatoarelor masuri :

Inlaturarea conform prevederilor art. 43 lit c) din lege a neregulilor in
activitatea financiar-contabila controlata, astfel:

1. Clarificarea situatieijuridice a terenurilor care au fost inscrise in inventarul
domeniului public al statului si pentru care S.C. Conpet S.A. detine certificate de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, avand in vedere ca acestea
reprezinta acte administrative care au intrat in circuitul civil si au produs efecte
juridice.



Majorarea capitalului social al S.C. Conpet S.A. cu valoarea celor 4l de
terenuri pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenurilor.

Termen de realizare: 31.10.2013
2. Reevaluarea deciziilor de organizare si exercirare a controlului financiar

preventiv, astfel incat sa exercite activitate de control financiar preventiv numai
catre persoanele care indeplinesc conditiile legale.

Tcllllcn dc rcalizarc:30062013

3. Reactualizarea planului multianual al activitatii de audit in care sa fie
cuprinse obiectivele prevazute a fi auditate obligatoriu cel putin data la 3 ani si
carora se le fie alocate resurse suficiente de timp si de personal care sa duca la
atingerea obiectivelor propuse, respectiv imbunatatirea si perfectionarea activitatilor
auditate.

Termen de realizare: 30.06.2013
4. Elaborarea unor proceduri operationale interdepartamentale (tehnic si

contabilitate) si asigurarea implementarii si functionarii acesteia privind raportarea
situatiei mijloacelor fi xe neutilizate.

Extinderea verificarilor asupra tuturor activelor fixe, in vederea identificarii
celor neutilizate (atit ca urmare a incetarii activitatii, cat si ca urnare a unor
defectiuni etc.), pe perioada de prescriptie, iar in cazul identificarii unor situatii
similare cu cea constatata in timpul controlului se va proceda la determinarea si

includerea amortizarii in cheltuielile d€ exploatare in functie de gradul de utilizare a

acestora, la stabilirea si evidentierea influentelor fiscale si stingerea obligatiilor fata
de bugetul de stat, rezultate din acestea.

Termen de realizare: 3l .07 .2013
5. Efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale, la care in timpul

controlului s-au constatat deficiente si inregistrarea rezultatelor in evidenta
contabila, astfel incat situatiile financiare sa ofere o imagine hdela a poz:itiei
financiare, performantei financiare si a altor informatii, in conditiile legii,
referitoare la activitatea desfasurata.

Totodata operatiunea de inventariere va asigura:
- inventarierea, evaluarea si inregistrarea in gestiune a contravalorii

materialelor rezultate din demolarea celor doua rezervoare si notificarea Agentiei
Nationale pentru Resurse Minerale Bucuresti privind scoaterea faptica a acestora din
inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al statului;

- inventarierea tronsoanelor de conducte ingopate
Termen de realizare: 30.06.2013
6. Continuarea efectuarii demersurilor catre Agentia Nationala pentru Resurse

Minerale, dar si catre ministerul coordonator, pentru actualizarea in conformitate cu
prevederile legale a inventarului bunurilor din domeniul public al statului, precum si
pentru trecerea unor bunuri din domeniul public al statului in domeniul privat al
statului, i n vederea casarii,/valorifi carii.

Termen de realizare: 3l .10.2013
7. imbunatatirea procedurii de lucru de la nivelul structurii de mediu, prin

care sa fie urmarite, documentate si justificate pe baza de documente activitatile de



ecologizare a mediilor poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor
de transport.

Stabilirea, prin proceduri scrise a limitelor de competenta, astfel incdt
prorogarea termenelor stabilite de catre comisiile investite pentru evaluarea efectelor
poluarii si de analiza a reclamatiiilor sa nu se poata face de catre salariati din cadrul
structurii organizatorice de mediu, prin care sa se anuleze atnbutiile si competentele
comisiilor si sa conduca la nerespectarea prevederilor contractuale.

Termen de realizare: 31.08.2013
8. Perfectionarea procedurilor de lucru privind modul de urmarire a

contractelor in cazul rezilierii acestora, ca urmare a neindeplinirii de catre
executanti a obligatiilor asumate prin contracte, prin care sa se urnareasca
respectarea clauzelor contmctuale sanctionatorii, care prevad dreptul beneficiarului
de a solicita penalitati, precum si incasarea acestora.

Elaborarea unor proceduri operationale si asigurarea implementarii si

functionarii acesteia privind activitatea de estimarea a valorilor contractelor de
achizitii, prin care sa se stabileasca cat mai corect/exact valoarea estimata, pentru a

se evita rezilierea ulterioara a contractelor ca urnare a acceptarii unor oferte ce

contin preturi care nu sunt rezultahrl liberei concurente si care nu pot fi justificate.
Termen de realizare: 3 1 .08.201 3

II. Potrivit prevederilor art. 33 alin.(3) din Legea m. 941),992, republicata, si

ale pct 174 din regulamentul sus mentionat.

DECIDE:

l. Aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea
acestora, prin extinderea verificarilor asupra tuturor cheltuielilor cu diuma
decontate, dupa data de 30.06.2012 si pana la zi, la care s-au constatat abateri
ca:uzaloare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de control fiind estimate
la 27.222,69 lei reprezentand plati nelegale pentru cheltuieli cu diuma acordata
personalului trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar pe perioada 01.01.2010-30.06.2012, de 2,5 on mai mari fata de plafonul
legal stabilit prin HG 518/1995. Pentru platile nelegale se vor calcula foloasele
nerealizate si se va asigura si recuperarea acestora.

Termen de realizare: 31.10.2013
2. Aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea

acestora, prin extinderea verificarilor asupra tuturor contractelor pentru servicii de

ecologizare cu privire la respectarea termenelor contractuale, la care s-au constatat
abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de control fiind
estimate la 115.922,49 lei reprezentand penalitati nesolicitate executantilor
serviciilor de ecologizare, urmare neaplicarii prevederilor contractuale cu privire la
calculul penalitatilor pentru neexecutarea serviciilor de ecologizare in termenele
convenite.

Termen de realizare: 31.10.2013
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3. Aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea
acestora, prin extinderea verificarilor asupra tuturor contractelor de lucrari cu privire
la respectarea respectarea obligatiilor contractuale, Ia care s-au constatat abateri
cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de control fiind estimate la
150.602 lei reprezentand penalitati nesolicitate de la executantul SC Conhnd SRL
Campina, urmare neaplicarii prevederilor contractuale cu privire la calculul
penalitatilor pentru neexecutarea contractului.

Termen de realizare: 31.10.201 3

4. Aplicarea masurilor pentru stabijirea intinderii prejudiciilor si recuperarea
acestora, prin extinderea verificarilor asupra tuturor achizitiilor de bunuri supuse
restrictiilor legislative, Ia care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii,
prejudiciile cuprinse in Raportul de control fiind estimate la 265.509,86 lei
reprezentand plati nelegale pentru bunuri de natura activelor fixe a caror achizitie a

fost interzisa prin OUG nr.3412009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009
si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Termen de realizare: 31.10.2013

Pe langa masurile prczefiate mai sus, va rugam sa dispuneti si orice alte
masuri pe care le considerati necesare pentru remedierea defrcientelor constatate de

Curtea de Conturi in urma actiunii de verificare.
Despre masurile luate si rezultatele obtinute ne veti comunica la termenele

prev:zute pentru realizarea acestor masuri.
Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii si a neurmaririi de catre

conducere a masurilor transmise de Curtea de Contun, constituie infractiune si se

pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani, conform prevederilor art. 64 din Legea
nr. 9411992, republicata privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi.

In termen de l5 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducatorul
entitatii verificate poate depune/transmite contestatie la Camera de Conturi Prahova,
Bdul Republicii nr. 2, Ploiesti, jud Prahova.

Contestatia suspenda obligatia executarii masurilor dispuse prin prezenta
d,ecizire pana la solutionarea acesteia de catre Comisia de solutionare a

contestatiilor, conform prevederilor pct. 210 din regulamentul mai sus mentionat.
La expirarea termenelor stabilite pnn decizie pentru ducerea la indeplinire a

masurilor dispuse, Camera de Conturi poate efectua verificarea, fara o notificare
prealabila.

Analiza eventualei contestatii se face de catre Comisia de solutionare a

contestatiilor constituita la nivelul Curtii de Contun, in conformitate cu prevederile
pct. 2l 3. lit.b din regulamenrul mentionat mai sus.

DIRECTOR

29032013
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