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Având în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea
Curții de Conturi, republicată și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste
activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, cu modificările și
completările ulterioare, examinând deficiențele consemnate în Raportul de control
nr.1/3396/11.06.2021, încheiat în urma acțiunii de verificare „Controlul încheierii și
administrării contractelor” efectuată la Societatea Națională de Transport Feroviar de
Călători ”CFR CĂLĂTORI” S.A., precum și obiecțiunile formulate la constatările înscrise
în actul de control de mai sus,

SE CONSTATĂ:

CL

UB

FE

1. Abateri cu privire la modul de reflectare în evidența contabilă și gestionare a
unor vagoane de călători la nivelul societății
Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate
Din analiza și verificarea prin sondaj a situației litigiilor aflate pe rolul instanțelor de
judecată, auditorii publici externi au constatat neînregistrarea în evidențele contabile ale CFR
Călători – Central a sumei de 16.354.706,05 lei aferente litigiului din dosarul cu nr.
23085/299/2015 coroborat cu cele din dosarele nr. 1010/299/2018 și nr. 16640/3/2013/a43
înregistrate pe rolul Judecătoriei Sector 1 București și Tribunalului București cu privire la
restituirea de către SC Grup Transport Feroviar SA (GTF) a vagoanelor de călători identificate
cu nr. TE84, 505032147790-1, 5051954003-3 și 505319955019-8.
Potrivit documentelor puse la dispoziție de entitatea verificată, SC Grup Transport
Feroviar SA a solicitat în perioada 2012-2013 vagoanele de călători în vederea obținerii
certificatului de omologare tehnică a serviciului „Reparație planificată” pe care entitatea
verificată le-a furnizat cu mențiunea că poate solicita în orice moment, cu un preaviz de 5 zile
lucrătoare, restituirea acestora la stația de domiciliu. Începând cu data de 04.12.2013, entitatea
verificată a solicitat restituirea vagoanelor menționate, însă SC Grup Transport Feroviar SA nu
a dat curs solicitărilor.
Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” a formulat
cerere de chemare în judecată în data de 10.03.2015 sub nr. 23085/299/2015 înregistrată la
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Judecătoria Sectorul 1 București. Prin Sentința civilă nr. 15309/08.09.2015 rămasă definitivă
prin neapelare la 23.11.2015, debitorul SC Grup Transport Feroviar SA a fost obligat la
restituirea vagoanelor de călători.
Deși notificată, societatea GTF nu a restituit vagoanele de călători astfel că SNTFC
„CFR Călători” S.A. a procedat la executarea silită, înregistrându-se dosarul de executare
nr.35/2016.Potrivit actului SNTFC „CFR Călători” S.A. cu nr. OJ2/d/2983/2019, executorul
Judecătoresc împreună cu persoanele împuternicite de către entitatea verificată, s-au prezentat
la punctul de lucru al SC Grup Transport Feroviar SA, ocazie cu care s-a încheiat procesul
verbal din data de 24 noiembrie 2016, în care s-au consemnat motivele pentru care nu s-a putut
efectua predarea vagoanelor de călători din care menționăm că: nu erau circulabile, erau piese
demontate (dezmembrate pe componente) și lipsă și nu corespundeau din punct de vedere al
stării tehnice și nici din punct de vedere al inventarului față de procesul verbal din anul 2012.
Astfel, prin încheierea emisă în dosarul nr. 35/2016 la data de 20.11.2017, s-a constatat
imposibilitatea de predare a vagoanelor de călători și încetarea executării silite.
În luna martie 2017, entitatea verificată a procedat la cuantificarea contravalorii
bunurilor, în acest sens rezultând suma de 16.354.706,05 lei.
SNTFC „CFR Călători” S.A. a formulat o cerere de plată către administratorul
judiciar al GTF pentru plata sumei de 16.354.706,05 lei. Administratorul a respins cererea,
motiv pentru care s-a formulat contestație. Contestația s-a înregistrat cu actul nr.
OJ2/2/2983/2019 reprezentând ”Cerere de plată prin care solicităm plata creanței în sumă de
16.354.706,05 lei, născută după data procedurii.(...)” în dosarul nr. 16640/3/2013 aflat pe
rolul Tribunalul București, la data prezentei cauza nefiind încă finalizată.
Urmare dispoziției 67 din data de 03.10.2019 a Directorului General al SNTFC CFR
Călători, în perioada 11-15.11.2019 a avut loc inventarierea vagoanelor aparținând SNTFC
Călători SA. Potrivit Procesului Verbal cu nr. 5839/14.11.2019 comisia delegată de Revizia
Vagoane Craiova care s-a deplasat la GTF punct de lucru ROVA Roșiori în vederea
inventarierii celor 7 vagoane de călători ”nu a putut efectua inventarierea vagoanelor deoarece
personalul de pază nu a permis accesul în incinta unității.”. Astfel, în Procesul Verbal de
Inventariere a patrimoniului SNTFC ”CFR Călători” S.A. nr. DCT3/1/112/29.05.2020 pe anul
2019 s-a consemnat neinventarierea celor 7 vagoane contrar prevederilor art. 7 din Legea
contabilității nr.82/1991, republicată.
Drept urmare:
 Nu s-a asigurat înregistrarea corectă a operațiunilor economice privind creanța în sumă
de 16.354.706,05 lei și reflectarea reală a informațiilor în situațiile financiare ale
societății.
 Există riscul prejudicierii entității cu suma 16.354.706,05 lei ca urmare a nerestituirii sau
nerecuperării contravalorii vagoanelor de călători.
Actul normativ încălcat:
Prin abaterea constatată, nu au fost respectate prevederile:
 Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare:
„Art. 1 (1) Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome,
institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane
juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei
legi.(…)

Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, Sector 1, București, +4021.30.78.847,
www.curteadeconturi.ro,
DepartamentIII@rcc.ro
Page 2 of 19

CL

UB

FE

RO

VI
A

R

Art. 6 Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul
efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind
astfel calitatea de document justificativ. (...)
Art. 7 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să efectueze inventarierea
generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute la
începutul activității, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar, precum și în cazul
fuziunii, divizării ori transformării sau al lichidării și în alte situații prevăzute de lege. (...)
Art. 11 Deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și
efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt
interzise.”
 art. 14 litera g) din Secțiunea 2.2 din OMFP nr. 2.844/2016 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare
Financiară
„Secțiunea 2.2.
Conținutul notelor explicative la situațiile financiare anuale
14. - Notele explicative la situațiile financiare anuale trebuie să furnizeze cel puțin
următoarele informații, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS (….)
g) valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanții sau active și datorii
contingente neincluse în situația poziției financiare (....)
 Prevederile IAS 37 Provizioane, datorii și active contingente
”(...)Atunci când este probabil să existe o intrare de beneficii economice care a apărut în
urma unui eveniment trecut, o întreprindere trebuie să prezinte o scurtă descriere a naturii
activelor contingente la data bilanțului contabil (...)”
 art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul
financiar preventiv:
“ Art.5 (1) Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația
să realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității,
economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea
patrimoniului public.”
 art. 1321 și 1350 din Codul Civil
”Art. 1.321 Cauzele de încetare
Contractul încetează, în condițiile legii, prin executare, acordul de voință al părților,
denunțare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea
condiției, imposibilitate fortuită de executare, precum și din orice alte cauze prevăzute de
lege. (….)
Art. 1.350 Răspunderea contractuală
(1) Orice persoană trebuie să își execute obligațiile pe care le-a contractat.
(2) Atunci când, fără justificare, nu își îndeplinește această îndatorire, ea este
răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părți și este obligată să repare acest
prejudiciu, în condițiile legii.(...)”
 OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea și efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu
modificările și completările ulterioare:
” Art. 2 Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit
prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, și în conformitate cu reglementările contabile
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aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligația gestionării entității
(....) 2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de
natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale fiecărei entități, precum și a bunurilor
și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice, în vederea
întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției
financiare și a performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar.(....).”
Abaterea a fost prezentată detaliat în raportul de control la pag. 32-37.
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2.Cheltuieli de judecată necuvenite încasate de către un fost angajat al societății,
nerecuperate la data controlului.
Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate
În urma verificării documentelor prezentate de entitatea verificată, pentru care
conducerea entității își asumă întreaga răspundere privind caracterul real, corect și complet al
documentelor și datelor prezentate, s-au constatat cheltuieli de judecată necuvenite încasate în
sumă de 2.500 lei de către un fost angajat al Societății Naționale de Transport Feroviar de
Călători ”CFR Călători ”, nerecuperate la data controlului.
Menționăm că entitatea verificată nu a pus la dispoziția echipei de control documente
din care să rezulte demersurile întreprinse pentru restituirea sumei de 2.500 lei precum și
înregistrarea în evidența contabilă a cheltuielilor de judecată încasate necuvenit de către un
fost angajat al societății.
În consecință, nerecuperarea cheltuielilor de judecată necuvenite încasate de către un
fost angajat al entității au condus la prejudicierea patrimoniului societății cu suma 2.500 lei,
valoare stabilită conform Deciziei civile nr. 5688/05.12.2019 definitivă pronunțată în dosarul
nr. 31055/3/2018 de Curtea de Apel București precum și denaturarea debitorilor diverși și a
veniturilor raportate de entitate în bilanțul contabil și contul de profit și pierdere al societății
Actul normativ încălcat:
Prin abaterea constatată, nu au fost respectate prevederile:
 Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare:
” Art. 1 (1) Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome,
institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane
juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei
legi.(…)
Art. 6 Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul
efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind
astfel calitatea de document justificativ. (...)
Art. 11 Deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum
și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate,
sunt interzise.”
 art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul
financiar preventiv:
”Art.5 (1) Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația
să realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității,
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economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea
patrimoniului public.”
 Deciziei civile nr.5688/05.12.2019, definitivă, pronunțată în dosarul
nr.31055/3/2018 de Curtea de Apel București prin care s-a decis:
”Schimbă în tot sentința apelată, în sensul că:
Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.
Respinge cererea intimatului reclamant privind plata cheltuielilor de judecată, ca
neîntemeiată.
Definitivă.(...)”
 art. 256 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările și
completările ulterioare:
”Art. 256 (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o
restituie.”
Valoarea abaterii constatate
Pe eșantionul verificat, valoarea cheltuielilor de judecată necuvenite încasate de către
un fost angajat al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători ”
nerecuperate la data controlului au fost în sumă de 2.500 lei.
Măsurile luate de către entitatea verificată în timpul controlului
 Prin adresa Serviciului Reprezentare instanță și Cazuistică Juridică cu
nr.OJ2/b/618/2021 a fost notificat fostul angajat al societății pentru restituirea sumei
de 2.500 lei achitată de entitatea verificată cu titlu de cheltuieli de judecată prin OP
nr.2487/24.09.2019. (anexa nr. 32)
 În timpul controlului, potrivit Notei contabile nr. 11/1/31.03.2021 (anexa nr.33),
entitatea verificată a înregistrat în contul 461 ”Debitori diverși” suma de 2.500 lei
reprezentând cheltuielilor de judecată necuvenite încasate de către un fost angajat al
societății.
 Prin angajamentul de plată înregistrat la Societatea Națională de Transport Feroviar
de Călători ”CFR Călători ” sub nr. 1/2602/05.05.2021 (anexa nr.34) fostul angajat al
societății s-a angajat să restituie de bunăvoie suma de 2.500 lei reprezentând cheltuieli
de judecată necuvenite încasate ”în 5 tranșe lunare egale, începând cu luna mai
2021(...)”
 Potrivit extrasului de cont cu nr. RO24BACX0000000070230310 din data de
02.06.2021 (anexa nr. 35) fostul angajat al entității verificate al societății a restituit
suma de 500,00 lei, reprezentând prima tranșă din cele 5 tranșe lunare confom
angajamentului de plată amintit mai sus.
Abaterea a fost prezentată detaliat în raportul de control la pag. 39 – 42.

CL

3. Retratarea eronată a unor datorii pe termen lung la data de 31.12.2018, în datorii
pe termen scurt la data de 1 ianuarie 2019.
Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate
Din analiza prin sondaj a soldurilor conturilor înscrise în Situațiile financiare
individuale întocmite conform IFRS pentru exercițiile financiare 2018-2019, auditorii publici
externi au constatat că din categoria Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai
mare de un an, Datorii comerciale-furnizori în sumă de 15.336.822 lei, (soldul conturilor
401 „Furnizori”, 404 „Furnizori de imobilizări” și 408 „Furnizori facturi nesosite” )
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reprezentând soldurile de închidere pentru anul 2018 înscrise în coloana 2, rândul 63, în
formularul F10- Bilanț din situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2018, nu au mai
fost preluate ca solduri de deschidere la data de 01.01.2019, respectiv în colana 1, rândul 63
în formularul F10 Bilanț din situațiile financiare individuale întocmite conform IFRS pentru
anul 2019 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" S.A.
Societatea a precizat faptul că suma de 15.336.822 lei a reprezentat datorii către
Compania Națională de Căi Ferate "CFR" – SA care, conform Convenției
nr.1/8648(IA/2148)/30.10.2018, au fost eșalonate pentru perioada 2020-2021, dar au fost
plătite de către SNTFC ”CFR Călători” până în luna iunie 2019. Întrucât datoriile au
fost achitate în cursul anului 2019, rezultă că entitatea verificată a avut datorii comercialefurnizori în sumă de 15.336.822 lei pe termen lung până în luna iunie 2019, respectiv
inclusiv la finele exercițiului financiar 2018, deci suma a fost retratată (”remapată„) eronat
de căre entitatea verificată din contul 401 ”Furnizori” datorii pe termen lung la data de
31.12.2018, în datorii pe termen scurt la data de 1 ianuarie 2019.
În consecință, prin abaterea constatată au fost denaturate, prin diminuarea nejustificată
cu suma de 15.336.822 lei, datoriile comerciale care trebuiau plătite într-o perioadă mai mare
de un an raportate de entitate în bilanțul contabil pentru exercițiul financiar 2019.
Actul normativ încălcat:
Prin abaterea constatată, nu au fost respectate prevederile:
 Legii contabilității, nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare:
„(...) Art. 9 (1) Documentele oficiale de prezentare a activității economico-financiare a
persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) sunt situațiile financiare anuale, întocmite
potrivit reglementărilor contabile aplicabile și care trebuie să ofere o imagine fidelă a
poziției financiare, performanței financiare și a altor informații, în condițiile legii,
referitoare la activitatea desfășurată.
Art. 13 Înregistrarea, evaluarea și prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile ”.
 OMFP nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară:

Cap. 2 - Prevederi referitoare la situațiile financiare anuale, Secțiunea 2.1.
Elaborarea situațiilor financiare anuale :
„10. - Raportările contabile anuale, precum și cele depuse în cursul anului la unitățile
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice se întocmesc în formatul stabilit de Ministerul
Finanțelor Publice. Prezentarea în aceste raportări a elementelor de natura activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor și cheltuielilor, poate fi diferită de
cea din situațiile financiare anuale întocmite conform Standardelor internaționale de
raportare financiară, fiind determinată de cerințele de informații ale instituțiilor statului“.

Cap. 9 Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale, contabilizarea unor
operaţiuni , Secţiunea 9.3. Terţii:
„108. alin.(1) În baza contabilităţii de angajamente, entităţile trebuie să evidenţieze în
contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a
unor prevederi legale sau contractuale. (...)“.
 Standardului Internațional de Contabilitate 8, Politici contabile, modificări ale
estimărilor contabile și erori
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5.„Retratarea retroactivă reprezintă corectarea recunoașterii, a evaluării și a
prezentării valorilor elementelor situațiilor financiare, ca și cum erorile perioadei anterioare
nu ar fi existat.
ERORI 41. Erorile pot apărea cu privire la recunoașterea, evaluarea, prezentarea
sau descrierea elementelor situațiilor financiare. Situațiile financiare nu sunt conforme cu
IFRS-urile în cazul în care conțin fie erori semnificative, fie erori nesemnificative făcute în
mod intenționat pentru a obține o anumită prezentare a poziției financiare, a performanței
financiare sau a fluxurilor de trezorerie ale unei entități. Erorile potențiale ale perioadei
curente descoperite în acea perioadă sunt corectate înainte de a se autoriza publicarea
situațiilor financiare ”.
 Standardului Internațional de Contabilitate 1 Prezentarea situațiilor financiare
”Prezentarea fidelă și conformitatea cu IFRS-urile
13 Situațiile financiare trebuie să prezinte fidel poziția financiară, performanța financiară și
fluxurile de trezorerie ale unei entități. Prezentarea fidelă impune reprezentarea exactă a
efectelor tranzacțiilor, a altor evenimente și condiții, în conformitate cu definițiile și criteriile
de recunoaștere pentru active, datorii, venituri și cheltuieli stabilite în Cadrul general. Se
presupune că aplicarea IFRS-urilor, cu informații suplimentare prezentate, atunci când este
necesar, are drept rezultat situații financiare care realizează o prezentare fidelă
Abaterea a fost prezentată detaliat în raportul de control la pag. 42 – 45.
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4. Nevalorificarea în totalitate a propunerilor cuprinse în procesul-verbal de
inventariere a patrimoniului societății
Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate
În urma verificării prin sondaj a modului de valorificare a propunerilor din Procesul
verbal de inventariere a patrimoniului SNTFC „CFR Călători” S.A. pe anul 2019, înregistrat
cu nr. DCT3/1/112/29.05.2020 și aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.33
din data de 30.06.2020 (anexa nr. 42, nr.17), echipa de audit a constatat nerespectarea
normelor de aplicare ale O.M.F.P. nr. 2861/2009, în sensul că nu au fost valorificate, în
totalitate, propunerile Comisiei Centrale Coordonatoare, cu privire la automotorului LVT 790106-9 + LVS 79 0506-0 și locomotiva LDE 2100 CP 60-1387-4.
Conform Procesului Verbal de inventariere a patrimoniului entității aferent anului
2019 Comisia Centrală Coordonatoare a propus spre aprobare 7 măsuri suplimentare față de
propunerile comisiilor centrale de inventariere din sucursale 1-8, comisiilor de inventariere
material rulant, comisiilor de inventariere SNTFC „CFR Călători” Central.
În lista celor 7 măsuri suplimentare, la poziția nr. 4, Comisia Centrală Coordonatoare
menționează:
„4. Referitor la situația automotorului LVT 79-0106-9 + LVS 79 0506-0 de la Depoul
Timișoara și LDE 2100 CP 60-1387-4 de la Depoul Arad:
Prin Adresa DT5/1/249/12.05.2020, Direcția Tracțiune a transmis «Informare privind
locomotiva LDE 2100 CP 60-1387-4 și automotorul LVT 79 0-9106 + LVS 79 0506-0 aflate
în custodia S.C. REMARUL 16 Februarie»: (...)
Locomotiva DA1387 s-a predat către S.C. REMARUL 16 Februarie în data de
13.11.2006 conform procesului verbal de predare primire nr. 138/13.11.2006. (...).
În data de 14.02.2008 automotorul LVT 106 + LVS 506 a fost predat la S.C.
REMARUL 16 Februarie cu procesul verbal nr. 14/14.02.2008 în vederea remedierii. (…)
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Având în vedere cele prezentate, și ținând cont de starea tehnică actuală în care se
află cele două vehicule, cu diferențe majore față de starea tehnică de la intrarea în uzina
reparatoare, propunem continuarea în cursul anului 2020 a procedurilor de preluare a
locomotivei disel-electrice DA 60-1387-4 și automotorului LVT 79 0-9106 + LVS 79 0506-0
de la S.C. REMARUL 16 Februarie S.A.
În cazul în care, în termen de 2 luni, S.C. REMARUL 16 Februarie S.A. nu va
efectua aducerea celor 2 vehicule la starea tehnică corespunzătoare celei de la intrarea în
uzina reparatoare, astfel încât să poată fi preluate, SNTFC CFR Călători S.A. va acționa
pe cale juridică pentru preluarea materialului rulant motor aflat în custodie la S.C.
REMARUL 16 Februarie.” (…)
Față de cele prezentate, echipa de control a constatat că nu au fost valorificate, în
totalitate, propunerile Comisiei Centrale Coordonatoare conform prevederilor legale în
vigoare, deoarece termenul de 2 luni propus și aprobat ca măsură în Procesul verbal de
inventariere a patrimoniului SNTFC „CFR Călători” S.A. pe anul 2019, înregistrat cu
nr.DCT3/1/112/29.05.2020 și aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.33 din
data de 30.06.2020 a fost depășit și nu a fost urmat de o acțiune pe cale juridică.
Actul normativ încălcat:
Prin abaterea constatată, nu au fost respectate prevederile:
 pct. 43 și pct. 45 din OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii:
”43. Propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă, in
termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operațiunilor de inventariere,
administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entității.
Acesta, cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil si al conducătorului
compartimentului juridic, decide asupra soluționării propunerilor făcute, cu respectarea
dispozițiilor legale.(…)
45. (1) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate in evidenta tehnico-operativa in termen
de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către
administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabila cu gestiunea entității.”
 art. 5 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și
controlul financiar preventiv:
”Art. 5 Buna gestiune financiară
(1) Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să
realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității,
eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului
public.
 măsurii nr. 4 din lista celor 7 măsuri suplimentare constatate și decise de către
Comisia Centrală Coordonatoare în Procesul verbal de inventariere a patrimoniului
SNTFC „CFR Călători” S.A. pe anul 2019, înregistrat cu nr. DCT3/1/112/29.05.2020
și aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.33 din data de 30.06.2020:
„4. Referitor la situația automotorului LVT 79-0106-9 + LVS 79 0506-0 de la Depoul
Timișoara și LDE 2100 CP 60-1387-4 de la Depoul Arad:....
În cazul în care, în termen de 2 luni, S.C. REMARUL 16 Februarie S.A. nu va efectua
aducerea celor 2 vehicule la starea tehnică corespunzătoare celei de la intrarea în uzina
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reparatoare, astfel încât să poată fi preluate, SNTFC CFR Călători S.A. va acționa pe cale
juridică pentru preluarea materialului rulant motor aflat în custodie la S.C. REMARUL 16
Februarie.”
Măsurile luate de către entitatea verificată în timpul auditului:
 În data de 17.03.2021 Direcția Tracțiune – Serviciul Întreținere și Reparații Tracțiune a
emis adresa nr. DT5/1/204/17.03.2021 (anexa nr. 47) către SRTFC Timișoara în vederea
întreprinderilor de urgență a măsurilor legale pentru preluarea locomotivei disel-electrice
DA-60-1387-4 și automotorului LVT 79-0106-9 + LVS 79 0506-0 de la SC Remarul 16
Februarie S.A. în starea tehnică corespunzătoare celei de la intrarea în uzina reparatoare
specificată în procesele verbale nr. 14/14.02.2008 și nr. 138/13.11.2006.
 În timpul controlului SRTFC Timișoara a solicitat instanței de judecată obligarea SC
Remarul la restituirea locomotivei diesel electrice nr. DA 60-1387-4 și automotorului
LVT 79-0106-9+LVS790506-0 în starea tehnică corespunzătoare celei de la intrarea în
uzina reparatoare (anexa nr. 48), făcând obiectul dosarului înregistrat sub nr.
7659/211/2021 pe rolul judecătoriei Cluj. Până la data prezentei nu a fost acordat termen
de judecată.
Abaterea a fost prezentată detaliat în raportul de control la pag. 47 – 50.
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5. Imobilizarea unui număr de 6 automotoare în societatea reparatoare, peste
termenul contractual
Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate
Potrivit datelor și documentelor prezentate de către entitatea verificată până la data de
30.06.2019, în baza contractului sectorial de servicii nr. 46/20.02.2018, subsecvent la acordul
cadru nr.7/2018 au fost finalizate un număr de 6 servicii de reparații tip R8. Pentru
automotoarele rămase pe flux care au fost introduse în uzina reparatoare Remarul SA în
perioada 17.05.2018-25.06.2018 (AM 2004, 2024, 2020, 2063, 2010, 2012), societatea
reparatoare a transmis prin adrese înregistrate la entitatea verificată (…) faptul că au fost
constatate lucrări neprevăzute în caietul de sarcini.
Potrivit prevederilor pct. 3.4.3 din Caietul de sarcini nr. D33/3/14/2017 și art. 10.2.
alin. 1) din contractul subsecvent nr. 46/20.02.2018 pentru situațiile în care se constata
împreună cu Recepția CFR, pe fluxul de reparație, necesitatea efectuării de servicii
suplimentare față de serviciile prevăzute în caietul de sarcini, toate constatările trebuiau
efectuate și avizate de către SNTFC în mod obligatoriu, în interiorul termenului de execuție
de 75 de zile calendaristice de la data predării în societatea reparatoare, respectiv până în luna
septembrie 2018.
În aceste situații, la solicitarea societății reparatoare trebuia stabilit de comun acord,
dacă era cazul, cuantumul imobilizării suplimentare, societatea reparatoare având totodată
obligația de a transmite către beneficiar întreaga documentație aferentă acestor constatări în
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la obținerea acordului de principiu al beneficiarului de a
efectua aceste lucrări. În realitate, societatea reparatoare a înaintat pentru cele 6 automotoare
aflate pe flux documentele necesare tratării în perioada 24-26.06.2019 cu aproximativ 10 luni
întârziere față de cele 75 de zile calendaristice prevăzute la pct. 3.4. din Caietul de sarcini.
Astfel, deși s-a constatat pe fluxul de reparație, necesitatea unor lucrări suplimentare,
acestea nu au putut fi tratate până când nu au fost înaintate documentele necesare tratării. (…)
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De asemenea, entitatea verificată nu a pus la dispoziția echipei de control documente
din care să rezulte:
 demersurile pe care SNTFC CFR Călători le-a inițiat în interiorul termenului de
imobilizare maximă de 75 de zile calendaristice de la data predării în societatea
reparatoare pentru corelarea termenelor de livrare al automotoarelor cu prevederile
contractuale, având în vedere că societatea reparatoare a transmis prin adrese
înregistrate la entitatea verificată faptul că au fost constatate lucrări neprevăzute în
caietul de sarcini, și

demersurile pe care SNTFC CFR Călători le-a inițiat în legătură cu cele 6
automotoare imobilizate la prestator de la data expirării termenului de 75 de zile
calendaristice de imobilizare maximă respectiv septembrie 2018 și până în iulie 2019
cu privire la modul de preluare a automotoarelor aflate la prestator prin stabilirea unor
termene clare și precise privind finalizarea serviciilor de reparații. (…)
La data de 09.07.2019 a fost emisă si transmisă prestatorului „NOTIFICAREA”
nr.DT4/3/231/09.07.2019 si Solicitarea de Plata nr.DT4/3/233/09.07.2019 adresată Suport
Real IFN, privind reținerea garanției de buna execuție corespunzătoare Contractului
nr.46/2019 în valoare de 282.750 lei, respectiv pentru Contractele Sectoriale de Servicii
nr.273/2018, 270/2018, 377/2018, 283/2018, 300/2018, 301/2018, din valoarea garanției de
bună execuție constituită, conform art. 47 din contract.
În condițiile în care instituția financiară nebancară garantă a refuzat plata sumei
solicitate, SNTFC CFR Călători a introdus cerere de chemare în judecată a instituției
financiare, demers materializat în dosarul nr. 31051/3/2019 pe rolul Tribunalului București.
Litigiul a fost soluționat prin sentința civilă nr. 537/09.06.2020 prin care acțiunea SNTFC
CFR Călători a fost respinsă ca neîntemeiată.(…)
În concluzie, la data controlului s-a constatat nerespectarea prevederilor pct. 3.4.1 și
3.4.3 din Caietul de sarcini nr. D33/3/14/2017 și art. 10.1. din contractul subsecvent nr.
46/2018 atât de către entitatea verificată cât și de către societatea reparatoare, automotoarele
fiind și în prezent imobilizate în societatea reparatoare.(…)
Față de cele prezentate, echipa de control a constatat imobilizarea unui număr de 6
automotoare în societatea reparatoare peste termenul contractual precum și neinstituirea unui
sistem de monitorizare eficient de către entitatea verificată cu privire la desfășurarea
activităților de reparație/revizie de către societatea reparatoare a vehiculelor feroviare
motoare de a căror gestiune a fost responsabilă.
Actul normativ încălcat:
Prin abaterea constatată, nu au fost respectate prevederile:
 pct. 3.4.1 și 3.4.3 din Caietul de sarcini nr. D33/3/14/2017 aferent Acordului – Cadru
nr. 7/20.02.2018 încheiat între CFR Călători și societatea Remarul ”16 Februarie” SA
pentru servicii de ”Revizie tip R8 la automotoarele DESIRO SR20D-Revizie Capitală și
alte servicii constatate pe fluxul tehnologic în prezența Recepției CFR”:
”3.4 Imobilizarea maximă în societatea reparatoare:
3.4.1.Imobilizarea maximă în societatea reparatoare a automotoarelor este de 75 de zile
calendaristice, pentru reparațiile prevăzute în nomenclatorul din Anexa 2 și Anexa 3.
3.4.2. Imobilizarea se consideră ca fiind intervalul de timp dintre data semnării procesului
verbal de predare a automotorului către societatea reparatoare și data semnării procesului
verbal de recepție definitivă și predare beneficiarului.
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Penalitățile pentru depășirea perioadei de imobilizare în societatea reparatoare pentru
revizia capitală de tip R8 se vor stabili prin contract.
3.4.3. Pentru situațiile când este necesar a se efectua servicii suplimentare față de serviciile
prevăzute în Anexa 2 și Anexa 3, și care au fost constatate pe fluxul de reparație împreună cu
Recepția CFR, toate constatările se vor efectua și aviza de către SNTFC în mod obligatoriu,
în interiorul termenului de execuție prevăzut la punctul 3.4.1.
În aceste situații, la solicitarea societății reparatoare se va stabili de comun acord, dacă
este cazul, cuantumul imobilizării suplimentare, societatea reparatoare având totodată
obligația de a transmite către beneficiar întreaga documentație aferentă acestor constatări în
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la obținerea acordului de principiu al beneficiarului de
a efectua aceste lucrări.(....)”
 art. 10. 1 și art. 10.2 din Contractul sectorial de servicii nr. 46/20.02.2018, subsecvent
la Acordul cadru nr. 7/2018:
”Art. 10.1 (2) Termenul de execuție al serviciilor dec reparații pentru fiecare automotor este
de 75 de zile calendaristice de la data semnării procesului verbal de predare al
automotorului către societatea reparatoare.
(3) În cazul în care, este necesar a se efectua servicii suplimentare/imprevizibile față de
serviciile prevăzute obligatoriu a fi efectuate în caietul de sarcini nr. D33/3/14/2017 (la
anexa 2 și la anexa 3), care au fost constatate pe fluxul de reparație împreună cu Recepția
CFR, toate constatările se vor efectua și aviza către SNTFC în mod Obligatoriu, în interiorul
termenului de execuție prevăzut la art. 10.1 (2), respectiv se vor trata separat.
Art. 10.2 (1) Pentru subansamblele sau piesele componente care nu se încadrează în limitele
de uzură și/sau parametrii de funcționare, constatate pe fluxul tehnologic și certificate sub
semnătură de către Recepția tehnică CFR Călători și care nu se încadrează în înlocuirile
obligatorii prevăzute în caietul de sarcini nr. D33/3/14/2017 (la anexa 2 și la anexa 3) și în
Acordul Cadru (la pozițiile 1-176 din anexa 3), dar care datoriră respectării conformității
cu documentația de referință, norme, normative, instrucțiuni de lucru, legislația națională
specifică transportului feroviar de călători, sunt necesare și obligatorii pentru realizarea
obiectului contractului, se va proceda astfel:
a) Acestea se vor nominaliza în procese verbale de constatare tehnică – încheiate
între reprezentanții prestatorului și Recepția tehnică CFR Călători, iar
Prestatorul va notifica în scris Entitatea Contractantă asupra celor constatate;
b) După primirea acceptului din partea Entității Contractante, cu privire la
necesitatea înlocuirii/reparației/recondiționării subansamblelor sau pieselor
componente care nu se încadrează în limitele de uzură și/sau parametrii de
funcționare constatate pe fluxul tehnologic și certificate sub semnătură de
recepția tehnică MR și care care nu se încadrează în înlocuirile obligatorii
prevăzute în caietul de sarcini nr. D33/3/14/2017 și în Acordul Cadru,
Prestatorul în termen de maxim 5 zile va înainta Entității contractante
următoarele documente:
 Centralizatorul cu serviciile necesare pentru respectarea conformității cu
cerințele CS/NL pentru automotor, confirmat de Recepția tehnică CFR Călători,
Acesta
va
include
desfășurătorul
pieselor
care
necesită
înlocuire/reparație/recondiționare și valoarea acestora.
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Procese verbale de constatare a defectelor, confirmate de Recepția tehnică CFR
Călători.
 Desfășurătoare și devize privind consumurile de manoperă, piese și materiale
necesare înlocuirii/reparării/recondiționării, confirmate de Recepția tehnică
CFR Călători, sau după caz, documentele privind contravaloarea reparației ce
s-ar efectua de către terți autorizați;
 Documente privind valorile de achiziție ale reperelor, materialelor, materiilor
prime utilizate pentru reparație;
 Declarație pe proprie răspundere privind prețul unitar de achiziție al materiilor
prime, materialelor, pieselor de schimb necesare pentru efectuarea serviciilor
neprevăzute. (....)”
 Capitolul VI.B. din Regulamentului de Organizare și Funcționare al SNTFC Călători
aprobat prin Decizia Directorului General nr. 27 din 31.05.2018 (anexa nr. 60):
”Direcția Tracțiune (....)
Conduce, coordonează, organizează și răspunde de activitatea de exploatare, la nivelul
Direcției Tracțiune, urmărind corecta aplicare a legislației, a actelor normative, și a
reglementărilor în vigoare, coordonează, organizează și răspunde de punerea în aplicare a
politicii companiei cu privire la reparația/revizia planificată, construcția și modernizarea
materialului rulant motor care se efectuează de către operatorii economici autorizați/certificați
(societăți comerciale reparatoare/constructoare de material de material rulant), (....) astfel:
17. Urmărește activitatea de reparații și modernizare/ construcție a materialului rulant
motor în societăți comerciale reparatoare/constructoare.(....)
Serviciul automotoare
Coordonează și urmărește din punct de vedere tehnic derularea activității de
reparații planificate a parcului de automotoare care se efectuează de către operatori
economici autorizați (societăți comerciale reparatoare de automotoare) în conformitate cu
politica generală de dezvoltare a CFR Călători, în scopul asigurării condițiilor de transport în
trenurile de călători în trafic intern . (....)
3. Urmărește derularea și finalizarea contractelor, reparații în societățile reparatoare
din punct de vedere cantitativ și a termenelor de livrare și propune măsuri de corelare cu
prevederile din contracte.
 art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul
financiar preventiv:
“Art.5 (1) Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația
să realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității,
economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea
patrimoniului public.”
Abaterea a fost prezentată detaliat în raportul de control la pag. 58 – 68.

CL

6. Despăgubiri plătite de entitatea verificată urmare anulării în instanță a unor decizii
de concediere, datorită desființării formale a posturilor deținute de angajați
Descrierea abaterii de la legalitate şi regularitate
Din verificarea documentelor prezentate de către entitate privind litigiile societății cu
angajații care au fost disponibilizați urmare reorganizării activității SNTFC „CFR Călători” SA din anul 2018, auditorii publici externi au constatat prejudicierea bugetului entității prin
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efectuarea de plăți în cuantum de 695.754 lei reprezentând despăgubiri egale cu salariile
indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariații de
la data concedierii până la reintegrarea efectivă, ca urmare a anulării în instanța de judecată a
deciziilor de concediere a salariaților.
Conform informațiilor prezentate de entitatea verificată, în perioada 2019-2020 au
fost anulate în instanță trei decizii de concediere emise de SNTFC „CFR Călători” SA,
respectiv deciziile nr. 1/5604/02.07.2018, 1/5600/02.07.2018 și nr. 1/4398/27.04.2018. (…)
Deși în cuprinsul Deciziilor contestate au fost enumerate anumite motive de fapt ale
concedierii, instanța de judecată a constat că :
- în cazul dl. Litră Marcel ”cauza desființării postului reclamantului nu a fost una
reală și serioasă, ci a avut loc o redistribuire a posturilor” respectiv nu au fost indicate
considerente care să ducă la concluzia neechivocă că s-a impus cu necesitate desființarea
postului ocupat de reclamant;
-în cazul d-nei Pricope Ecaterina ”Tribunalul apreciază că în condițiile în care, în
principiu, nu se poate nega dreptul angajatorului de a face schimbări la nivel organizatoric,
schimbări care implică, inclusiv concedieri, acesta nu este unul absolut și nu poate fi
interpretat abuziv de către angajator. Din materialul probator administrat în cauză, se reține
că postul reclamantului a fost desființat la nivel decizional încă de la data la care se dispune
în mod formal reintegrarea acesteia, în ciuda tuturor hotărârilor judecătorești definitive ce
stabileau contrariul, pârâta dând dovadă de o vădită rea intenție.” și
-în cazul d-nei Andreaș Gabriela ” Rezultă așadar că încetarea raportului de muncă
ale apelantei s-a dispus în mod nelegal, astfel încât se va anula decizia emisă de angajator în
temeiul art. 65 din Codul Muncii,”
-desființarea posturilor deținute de reclamanți nu a fost decât formală.
Astfel, urmare plății despăgubirilor egale cu salariile/diferențele de salarii indexate,
majorate și reactualizate de la data concedierii și până la data reintegrării efective, a plăților
reprezentând daune morale și a cheltuielilor de judecată, urmare anulării deciziei de
concediere nr.1/5604/02.07.2018, nr.1/5600/02.07.2018 și 1/4398/27.04.2018, a fost
prejudiciat bugetul entității cu suma de 696.754 lei.
Actul normativ încălcat:
Prin abaterea constatată, nu au fost respectate prevederile:
 art. 65, 78 și 80 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare:
„Art. 65 (1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă
încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă
ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.
(2) Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă.
(...)
Art. 78 Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de
nulitate absolută.(...)
Art. 80 (1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal,
instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu
salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat
salariatul.
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(2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile
în situația anterioară emiterii actului de concediere.
(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară emiterii actului de
concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive și
irevocabile a hotărârii judecătorești.”

VI

Valoarea abaterii constatate:
Pe eșantionul verificat, valoarea prejudiciului constat a fost în sumă de 695.754 lei,
reprezentând plăți aferente despăgubirilor reprezentând salarii în valoare de 652.664 lei
datorate de entitate salariaților Litră Marcel, Pricope Ecaterina și Andreaș Gabriela pentru
perioada iunie 2018 - ianuarie 2020, urmare anulării în instanță a deciziilor de concediere
nr.1/5604/02.07.2018,
nr.1/5600/02.07.2018
și 1/4398/27.04.2018, a cheltuielilor
reprezentând daune morale în valoare de 25.000 lei și cheltuielilor de judecată în valoare de
18.090 lei.
Abaterea a fost prezentată detaliat în raportul de control la pag. 68 – 94.
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7. Neimplementarea sistemului de e-ticketing pentru toate tipurile de legitimații de
călătorie (sistem electronic pentru controlul veniturilor operatorilor de transport
feroviar de călători, inclusiv pentru calcularea indicatorului călători-kilometri,
necesar justificării subvențiilor de la bugetul de stat pentru serviciul public de
călători)
Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate
Echipa de control a constatat neimplementarea sistemului de e-ticketing pentru toate
tipurile de legitimații de călătorie de către SNTFC ”CFR Călători (sistem electronic pentru
controlul veniturilor operatorilor de transport feroviar de călători, inclusiv pentru
calcularea indicatorului călători-kilometri, necesar justificării subvențiilor de la bugetul de
stat pentru serviciul public de călători) deoarece potrivit datelor și informațiilor prezentate,
valoarea indicatorului călător km a fost calculat manual în perioada 2019-2020 pentru unele
tipuri de legitimații de călătorie.
Menționăm că:
 Sistemul de emitere electronică a legitimațiilor de călătorie xSell reprezintă
sistemului electronic propriu de ticketing al SNTFC ”CFR Călători” SA.
 În anul 2019 rapoartele din sistemul informatic integrat xSell prezentate de către
entitatea verificată xsell, CLM și IMTK cumulate, aferentă veniturilor din
vânzarea legitimațiilor de călătorie, au justificat realizarea în procent de 91%
(4.366.663.240) al indicatorul călător–km în raport cu valoarea estimată
(4.803.137.247) din contractul de servicii publice;
 În anul 2020 rapoartele din sistemul informatic integrat xSell prezentate de către
entitatea verificată xsell, CLM și IMTK cumulate, aferentă veniturilor din
vânzarea legitimațiilor de călătorie, au justificat realizarea în procent de 73,70%
(2.368.452.243) al indicatorul călător–km în raport cu valoarea estimată
(3.215.200.000) din contractul de servicii publice.
 Diferențele de 9% în anul 2019 și de 26,3% în anul 2020 pentru realizarea
indicatorului călător–km aferente obligației de serviciu public au fost justificate
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prin calcule manuale a indicatorul călător–km de către entitatea verificată,
concretizându-se într-un volum mare de calcule, documente și date.
Drept urmare, nu s-a asigurat organizarea, urmărirea, controlul, calcularea și
raportarea indicatorului călători-kilometri pentru toate tipurile de legitimații de călătorii prin
sistemul electronic propriu de ticketing având drept consecință insuficiența și ineficiența
utilizării resurselor materiale și umane de către entitatea verificată precum și riscul calculării
eronate al indicatorului călători-kilometri necesar justificării subvențiilor de la bugetul de stat
pentru serviciul public de călători.
Actul normativ încălcat
Prin abaterea constatată, nu au fost respectate prevederile:
 art. 3 alin. (10), art.7 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie
2016 - 2 decembrie 2019 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători
"CFR Călători"- S.A., aprobat prin H.G. nr. 231/2016 și ale art. 3 alin. (10) și alin.(23)
din Contractul de servicii publice din 20 februarie 2020 pentru perioada 2020-31
decembrie 2021 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.
Călători"- S.A. aprobat prin H.G. 146/2020 :
”Art.3 (10) "CFR Călători" S.A se obligă să acționeze permanent pentru utilizarea eficientă
a resurselor materiale și umane, asigurând astfel reducerea costurilor reale de
transport”(....)
Art. 7 Lista programelor prioritare
Principalele programe prioritare de dezvoltare, modernizare și investiții pe care "CFR
Călători" S.A le prognozează pentru perioada de valabilitate a prezentului contract de
servicii publice sunt prevăzute în anexa nr. 3. (.....)
6.Sistemul de e-ticketing (alături de Managementul Traficului, de Localizare Automată a
Vehiculelor, de Video-supraveghere și de People Counting)
 art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul
financiar preventiv:
“Art.5 (1) Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația
să realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității,
economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea
patrimoniului public.”
Abaterea a fost prezentată detaliat în raportul de control la pag. 112 – 119.
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8. Netransmiterea datelor și informațiilor existente în sistemul propriu de ticketing
către Autoritatea de Reformă Feroviară (A.R.F) cu semnătură electronică
Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate
Cu ocazia controlului, echipa de control a constatat netransmiterea de către SNTFC
”CFR Călători” SA a datelor și informațiilor existente în sistemul propriu de ticketing către
Autoritatea de Reformă Feroviară (A.R.F) cu semnătură electronică.
În consecință, nu s-a asigurat raportarea indicatorului călători-kilometri necesar
justificării subvențiilor de la bugetul de stat pentru serviciul public de călători în conformitate
cu prevederile art.3 alin. 23 din contractul de servicii publice pentru anul 2020.
Actul normativ încălcat
Prin abaterea constatată, nu au fost respectate prevederile:
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 art. 3 alin. (10), art.7 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie
2016 - 2 decembrie 2019 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători
"CFR Călători"- S.A., aprobat prin H.G. nr. 231/2016 și ale art. 3 alin. (10) și alin.( 23
) din Contractul de servicii publice din 20 februarie 2020 pentru perioada 2020-31
decembrie 2021 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.
Călători"- S.A. aprobat prin H.G. 146/2020 :
”Art.3 (10) "CFR Călători" S.A se obligă să acționeze permanent pentru utilizarea
eficientă a resurselor materiale și umane, asigurând astfel reducerea costurilor reale de
transport”(....)
(23)Responsabilitatea pentru datele și informațiile transmise A.R.F. de operatorii de
transport feroviar de călători, inclusiv, în ceea ce privește datele existente în sistemul
propriu de ticketing, semnate cu semnătură electronică extinsă, (....) revine acestora în baza
certificării fiecărui document prin semnăturile autorizate.(....)
Abaterea a fost prezentată detaliat în raportul de control la pag. 114- 119.
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9.Neorganizarea evidenței contabile analitice distincte pentru activitățile necesare
asigurării transportului de călători din lista trenurilor ce au reprezentat obligația de
serviciu public (OSP)
Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate
Cu ocazia controlului, echipa de auditori a constatat neorganizarea evidenței contabile
analitice distincte pentru activitățile necesare asigurării transportului de călători din lista
trenurilor ce au reprezentat obligația de serviciu public (OSP).
Prin adresele cu nr. DFC3/1/136/20.05.2021 și DFC3/1/135/20.05.2021 ale Direcției
Financiar Contabile au fost comunicate următoarele aspecte:
”(….) In principal, toate veniturile si cheltuielile din evidenta contabila ar fi eligibile dar la
data prezentei solicitări nu putem prezenta o detaliere a acestora in totalitate.
Având în vedere ca este elaborata Procedura PO-0-9.1.3-19 - „Metodologia de
calcul costuri de operare pe rute și ranguri de tren, in cadrul obligației de serviciu public”,
CFR Călători este într-o faza intermediară de implementare a acestei proceduri, dar
implementarea ei ar necesita achiziția unui program informatic care ar genera costuri
suplimentare care nu pot fi susținute de CFR CALATORI.(....)”
Potrivit celor prezentate mai sus se poate constata faptul că entitatea verificată
consideră că în principal, toate veniturile si cheltuielile din evidenta contabila ar fi eligibile,
dar având în vedere că în anul 2019 valoarea totală a indicatorului călător km realizat de
societate a fost în sumă de 5.196.484.322 depășind cu 394.347.075 călători km valoarea de
4.803.137.247 a indicatorului călător km aferent listei trenurilor ce au reprezentat obligația de
serviciu public conform contractului de serviciu public, în opinia auditorilor publici externi,
răspunsul nu se susține.
Drept urmare, există riscul ca sumele subvenționate de la bugetul de stat pentru
transportul de călători să nu fie aferente listei trenurilor ce au reprezentat obligația de serviciu
public (OSP).
Actul normativ încălcat
Prin abaterea constatată, nu au fost respectate prevederile:
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 art.5, alin.( 9) din O.U.G nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și
reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și
completările ulterioare:
”Art. 5 (9) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii
compensate care fac obiectul unor obligații de serviciu public de transport feroviar, cât și
alte activități, conturile aferente serviciilor publice sus-menționate trebuie separate astfel
încât să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr.
1.370/2007.”
Abaterea a fost prezentată detaliat în raportul de control la pag. 114- 119.
Pentru înlăturarea deficiențelor de mai sus, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992,
republicată, și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice
Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin
Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, directorul din cadrul departamentului,

RO

I. Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 94/1992, republicată, și ale pct. 174 din
regulamentul sus-menționat,

DECIDE:

FE

Aplicarea următoarelor măsuri pentru înlăturarea conform prevederilor art. 43 lit. c)
din Legea nr. 94/1992, republicată a neregulilor în activitatea financiar – contabilă și/sau
fiscală controlată, astfel:
1. Luarea măsurilor pentru inventarierea și restituirea vagoanelor de călători predate
societății SC Grup Transport Feroviar SA și/sau recuperarea sumei rezultate din
cuantificarea contravalorii bunurilor, în condițiile legii.(pentru înlăturarea abaterii
prezentate la pct. 1 din Decizie).
Termen de realizare: 31 decembrie 2021

UB

2. Raportarea în situațiile financiare a datoriilor comerciale care trebuie plătite într-o
perioadă mai mare de un an, conform principiilor contabilității pe bază de
angajamente, precum și a Standardelor Internaționale de Contabilitate 1 și 8. (pentru
înlăturarea abaterii prezentate la pct. 3 din Decizie).
Termen de realizare: 31 decembrie 2021
3. Valorificarea rezultatelor inventarierii pe anul 2019, potrivit legii. (pentru
înlăturarea abaterii prezentate la pct. 4 din Decizie).
Termen de realizare: 31 decembrie 2021

CL

4. a) Analizarea formalizată de către Consiliul de Administrație a cauzelor care au
condus la imobilizarea unui număr de 6 automotoare în societatea reparatoare peste
termenul contractual și la neinstituirea unui sistem de monitorizare eficient cu privire
la desfășurarea activităților de reparație/revizie de către societatea reparatoare a
vehiculelor feroviare și luarea măsurilor ce se impun, potrivit legii.
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b) Continuarea demersurilor pentru recuperarea celor 6 automotoare imobilizate în
societatea reparatoare, precum și stabilirea întinderii și recuperarea eventualelor
prejudicii, în condițiile legii.
c) Extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor cu privire la desfășurarea
activităților de revizie/reparație a vehiculelor feroviare de către societățile reparatoare
și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea termenelor de livrare potrivit
prevederilor contractuale.
(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 5 din Decizie).
Termen de realizare: 31 decembrie 2021

RO

5. a) Implementarea sistemului propriu de e-ticketing pentru toate tipurile de legitimații
de călătorie.
b) Realizarea unui modul de emitere și gestionare pentru autorizațiile de călătorie
folosite pentru navetă și în interes de serviciu care să preia în format electronic
borderourile completate de fiecare societate feroviară și instituție beneficiară cu toate
datele necesare calculului indicatorilor specifici, confirmate prin semnătură
electronică. (pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 7 din Decizie).
Termen de realizare: 31 decembrie 2021

6. Transmiterea datelor și informațiilor existente în sistemul propriu de e-ticketing către
Autoritatea de Reformă Feroviară (A.R.F) confirmate prin semnătură electronică.
(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 8 din Decizie).
Termen de realizare: 31 decembrie 2021

FE

7. Organizarea evidenței contabile analitice distincte a veniturilor și cheltuielilor
aferente serviciilor compensate care fac obiectul unor obligații de serviciu public de
transport feroviar (OSP), potrivit legii.
(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 9 din Decizie).
Termen de realizare: 31 decembrie 2021
II. Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr.94/1992, republicată și ale pct. 174
din regulamentul sus-menționat,
DECIDE:

CL

UB

Aplicarea de către conducerea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători
”CFR CĂLĂTORI” S.A., a următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și
recuperarea acestora:
8. a) Recuperarea cheltuielilor de judecată necuvenite încasate de către un fost angajat al
societății, stabilite conform Deciziei civile a Curții de Apel București nr.
5688/05.12.2019, definitivă, pronunțată în dosarul nr. 31055/3/2018.
b)Extinderea verificărilor asupra tuturor cheltuielilor de judecată necuvenit acordate
unor salariați, ca urmare a deciziilor instanțelor de judecată.
(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 2 din Decizie).
Termen de realizare: 31 decembrie 2021
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9. a) Stabilirea întinderii și recuperarea în condițiile legii a prejudiciului determinat de
plata despăgubirilor reprezentând salariile indexate, majorate și reactualizate de la
data concedierii și până la data reintegrării efective a salariaților, ca urmare a anulării
deciziilor de concediere nr.1/5604/02.07.2018, nr.1/5600/02.07.2018 și
nr.1/4398/27.04.2018, a cheltuielilor reprezentând daune morale, precum și a
cheltuielilor de judecată.
b) Extinderea verificărilor asupra tuturor despăgubirilor reprezentând salarii indexate,
majorate și reactualizate de la data concedierii și până la data reintegrării efective, a
cheltuielilor reprezentând daune morale, precum și a cheltuielilor de judecată,
câștigate în instanță de salariații concediați în urma Deciziei Consiliului de
Administrație nr.20/27.04.2018, stabilirea întinderii prejudiciului determinat de
anularea deciziilor de concediere și recuperarea acestuia în condițiile legii.
(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 6 din Decizie).
Termen de realizare: 31 decembrie 2021
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Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți și orice alte măsuri pe
care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi
în urma acțiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit intern în
urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi.
Despre măsurile luate și rezultatele obținute ne veți comunica la termenele prevăzute
pentru realizarea acestor măsuri.
Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către
conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Dacă fapta prevăzută la alineatul precedent a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este
amenda, conform art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de
Conturi, republicată.
La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor
dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea, fără o notificare prealabilă.
În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul entității
verificate poate depune/transmite contestație împotriva unor măsuri din decizie sau a
termenelor stabilite pentru realizarea acestora, la Curtea de conturi - Departamentul III,
Strada Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1, cod 011948 București.
Contestația suspendă obligația executării măsurilor dispuse prin prezenta decizie până
la soluționarea acesteia de către Comisia de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor
pct. 210 din regulamentul mai sus menționat.
Analiza eventualei contestații se face de către Comisia de soluționare a contestațiilor
constituită la nivelul Curții de Conturi, în conformitate cu prevederile pct. 213 din
regulamentul menționat mai sus.
DIRECTOR
………………….
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