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este cazul :

Adresa

Entitatea

Suma de control

5.745.748

Tip situaţie financiară : BL

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
Sucursala

An

Semestru

Anul

2015

S UZINA AUTOMECANICA MORENI SA

Judeţ

Sector

Localitate
MORENI

Dambovita
Strada
TEIS

Nr.
16

Număr din registrul comerţului

Bloc

Scara

Ap.

Telefon
0245666830

J15/22/2001

Cod unic de inregistrare

9 3 8 9 7 0

Forma de proprietate
12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entităţi mijlocii, mari si entităţi de
interes public
Entităţi mici

Entităţi de
interes
public

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

?

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state
aparţinând Spaţiului Economic European

Microentităţi

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

-26.728.036

Profit/ pierdere

-7.106.275

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MANU IOAN

NITOIU GABRIELA
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____________________________________________________
Semnătura _______________________________________________________
Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Semnătura electronica

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
SC EVAL EXPERT SRL

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR
008

Cod fiscal
6748532
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BILANT
la data de 31.12.2015
Cod 10

- lei Denumirea elementului

A

Sold la:

Nr.
rd.

B

01.01.2015

31.12.2015

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi
alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct.2071-2807)

20.828

1.694

07

20.828

1.694

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

17.183.227

16.240.018

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

1.514.979

1.284.609

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

11.259

9.143

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)

12

49.200

49.200

6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)

13

18.758.665

17.582.970

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
(206-2806-2906)
6. Avansuri (ct.4094)
TOTAL (rd.01 la 06)

03
04
05
06

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.
216-2816-2916)

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun
(ct. 262+263 - 2962)

20

4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun
(ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

0

0

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

4.205

4.205

24

4.205

4.205

25

18.783.698

17.588.869

26

1.813.177

1.751.484

TOTAL (rd. 18 la 23)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +
323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
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2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

27

2.100.881

2.226.324

28

1.616.908

1.545.955

29

22.111

2.213

30

5.553.077

5.525.976

31

2.265.557

1.234.446

317.441

322.791

2.582.998

1.557.237

40

436.407

263.726

41

8.572.482

7.346.939

42

6.772

6.503

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

43

6.772

6.503

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

44

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +
326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 396 - 397 - din ct. 4428)
4. Avansuri (ct. 4091)
TOTAL (rd. 26 la 29)
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un
an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +
411 + 413 + 418 - 491)
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun
(ct. 453** - 495*)

33

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428**
+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)
TOTAL (rd. 31 la 35)

35
36

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)
2. Alte investiţii pe termen scurt
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
TOTAL (rd. 37 + 38)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

37
38
39

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682 + 5191 + 5192 + 5198)

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

47

13.753

292.453

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

601.511

216.517

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)

49

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

50

7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663
+1686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623
+ 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***
+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +
457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52

22.242.278

27.257.266

53

22.857.542

27.766.236

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

54

-14.278.288

-20.412.794

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

55

4.505.410

-2.823.925

TOTAL (rd. 45 la 52)
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G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA
MAI MARE DE 1 AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

56

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682 + 5191 + 5192 + 5198)

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)

60

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

61

7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun
(ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct.
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +
437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +
456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

TOTAL (rd.56 la 63)

64

H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

22.636.079

22.636.079

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

67

1.077

10.000

TOTAL (rd. 65 la 67)

68

22.637.156

22.646.079

69

1.490.015

1.258.032

I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71)
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

74

(ct. 478)(rd.76+77)
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

1.490.015

1.258.032

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi

0

75
76
77

Fond comercial negativ (ct.2075)

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

1.490.015

1.258.032

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

80

5.745.748

5.745.748

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

85

5.745.748

5.745.748

J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86
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III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

21.689.204

21.689.204

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

33.531

33.531

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

587.257

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

6.808

23.443

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

627.596

56.974

IV. REZERVE

Acţiuni proprii (ct. 109)

92

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)

SOLD C (ct. 117)

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

96

43.982.419

47.113.687

SOLD C (ct. 121)

97

0

0

SOLD D (ct. 121)

98

3.701.890

7.106.275

-19.621.761

-26.728.036

-19.621.761

-26.728.036

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

Repartizarea profitului (ct. 129)

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

100

Patrimoniul public (ct. 1016)

101

Patrimoniul privat (ct. 1017)

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79

103

Suma de control F10 :

400186168 / 1389809514

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MANU IOAN

NITOIU GABRIELA

Semnătura _________________________________

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 31.12.2015
Cod 20

- lei Exerciţiul financiar
Denumirea indicatorilor

A
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

Nr.
rd.

B

2014

2015

1

2

01

7.954.338

6.367.486

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

7.927.032

6.365.704

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

27.306

1.782

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05
06

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C

07

0

55.475

Sold D

08

128.234

0

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417 + 7419)

12

3.912.621

3.846.200

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

27.057.089

239.980

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

0

0

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

254.523

235.784

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

38.795.814

10.509.141

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)

17

1.478.875

1.698.685

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

74.526

167.155

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)

19

506.357

579.122

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

24.424

427

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21
22

10.338.952

10.917.284

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)

23

8.252.791

8.962.432

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)

24

2.086.161

1.954.852

25

1.058.880

1.272.197

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

1.058.880

1.272.197

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

-13.313

-31.512

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27)
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

19.302

229

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

32.615

31.741

31

6.393.184

3.005.534

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

1.051.550

981.625

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte
normative speciale(ct. 635 +6586*)

33

3.030.275

43.212

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)

37

2.311.359

1.980.697

39

22.637.156

8.922

- Cheltuieli (ct.6812)

40

22.637.156

10.000

- Venituri (ct.7812)

41

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

38

1.078

42

42.499.041

17.617.814

- Profit (rd. 16 - 42)

43

0

0

- Pierdere (rd. 42 - 16)

44

3.703.227

7.108.673

1.374

144

1.117

3.325

2.491

3.469

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

45
46
47
48

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

- Cheltuieli (ct.686)

54

- Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

56

400

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

754

1.071

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)

59

1.154

1.071

- Profit (rd. 52 - 59)

60

1.337

2.398

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

38.798.305

10.512.610

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

42.500.195

17.618.885

- Profit (rd. 62 - 63)

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

3.701.890

7.106.275

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

68

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

3.701.890

7.106.275

Suma de control F20 :

431508701 / 1389809514

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază
cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MANU IOAN

NITOIU GABRIELA
Calitatea

Semnătura _________________________________

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
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DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2015

Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat
A

- lei -

Nr.
rd.

Nr.unitati

Sume

B

1

2

Unitaţi care au inregistrat profit

01

Unitaţi care au inregistrat pierdere

02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind platile restante

Nr.
rd.

Total,
din care:

Pentru
activitatea
curenta

Pentru
activitatea de
investitii

B

1=2+3

2

3

A

1

7.106.275

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)

04

25.942.553

25.159.503

783.050

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)

05

6.502

5.962

540

- peste 30 de zile

06

5.850

5.850

0

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

652

112

540

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.10 la 14)

09

13.037.538

13.037.538

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10.900.255

10.900.255

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate

11

1.663.786

1.663.786

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

13

473.497

473.497

- alte datorii sociale

14
62.138

62.138

12.836.375

12.053.865

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte
fonduri

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta –
total (rd. 20 la 22)

19

- restante dupa 30 de zile

20

- restante dupa 90 de zile

21

- restante dupa 1 an

22

Dobanzi restante

782.510

23

III. Numar mediu de salariati
A
Numar mediu de salariati
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 31 decembrie

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

B

1

2

24

328

323

25

326

306
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IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de
raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante
A
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat

Nr.
rd.

Sume (lei)

B

1

26
27
28
29
30
31
32
33

Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit
prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,
primite în concesiune, din care:
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

41
42
43
44
45
46
47
48
49

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

50

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

54
55
56
57

3.827.832
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- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

0

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

59

3.827.832

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)

60

72.983

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale
şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

186.190

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

62

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

63

V. Tichete de masa
A
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

Nr.
rd.

Sume (lei)

B

1

64

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr.
cercetare - dezvoltare ***)
rd.
A

186.190

B

387.545

31.12.2014

31.12.2015

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):

65

335.568

234.505

- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)

66

335.568

234.505

- din fonduri publice

67

197.016

209.274

- din fonduri private

68

138.552

25.231

69

335.568

234.505

- cheltuieli curente

70

0

0

- cheltuieli de capital

71

335.568

234.505

- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)

VII. Cheltuieli de inovare ****)
A
Cheltuieli de inovare

VIII. Alte informaţii
A
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
(ct. 4094)

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

B

1

2

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

B

1

2

72

73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

75

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume
brute (rd. 77 la 83)
- acţiuni cotate emise de rezidenti

4.205

4.205

77
78

- părţi sociale emise de rezidenti

79
80
81

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

- obligatiuni emise de nerezidenti

83

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)

4.205

76

- acţiuni necotate emise de rezidenti

- obligaţiuni emise de rezidenti
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv
emise de rezidenti

4.205

84
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- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

85

4.205

4.205

2.378.156

1.327.445

86

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte
conturi asimilate, în sume brute
(ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate
furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute
(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +
din ct. 418)

88

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

133.065

166.460

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate
(ct. 425 + 4282)

90

32.230

29.886

91

317.377

320.870

92

7.725

1.871

93

34.304

25.283

94

275.348

293.716

3.891

3.891

3.891

3.891

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4382)
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446)
- subventii de incasat(ct.445)
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ct.447)
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)

95
96
97

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanţe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+
4662), (rd.100 la 102)

99

- decontari privind interesele de participare ,decontari
cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului)
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit
legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct.
461)

102

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:
- de la nerezidenti
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
economici *****)
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +
506 + din ct.508), (rd.107 la 113)

103
104
105
106

- acţiuni cotate emise de rezidenti

107

- acţiuni necotate emise de rezidenti

108
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- părţi sociale emise de rezidenti

109

- obligaţiuni emise de rezidenti

110

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv
rezidente

111

- actiuni emise de nerezidenti

112

- obligatiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

Casa în lei şi în valută (rd.116+117 )

115

6.999

7.343

- în lei (ct. 5311)

116

6.999

7.343

- în valută (ct. 5314)

117
118

426.615

251.323

119

419.130

246.211

7.485

5.112

22.857.542

27.766.236

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121)
- în lei (ct. 5121), din care:

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120
- în valută (ct. 5124), din care:

121

- conturi curente în valută deschise la bănci
nerezidente

122

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125)

123

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori
de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută
(din ct. 5125 + 5414)

124
125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 +
148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 +
171 + 172 + 178)

126

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute
(ct. 161 ),(rd. 128 +129)

127

- în lei

128

- în valută

129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de
obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

130

- in lei

131

- in valuta

132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192
+ 5197 ), (rd. 134+135)

133

- în lei

134

- în valută

135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen
scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)

136

- in lei

137

- in valuta

138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd .140+141)

139

- în lei

140

- în valută

141

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen
scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)

142

- in lei

143

- in valuta

144
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Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +
1627 ), (rd.146+147)

145

- în lei

146

- în valută

147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din
ct.1682) (rd.149+150)
- in lei
-in valuta
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624
+ 1625 ) (rd.152+153)

148
149
150
151

- în lei

152

- în valută

153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen
lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)

154

- in lei

155

- in valuta

156

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.
1626 + din ct. 1682)

157

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 +
1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)

158

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se
face in functie de cursul unei valute

159

- în valută
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

160
161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 162
+ 408 + 419), din care:

615.264

508.969

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la
clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute
( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.
408 + din ct.419)

163

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct.
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164

540.186

586.926

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165

21.702.092

26.670.341

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4381)

166

5.904.596

7.599.202

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.441+4423+4428+444+446)

167

5.758.175

7.300.553

168

36.462

36.445

- alte datorii in legatura cu bugetul statului
(ct.4481)

169

10.002.859

11.734.141

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)

171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +
462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)

172

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ct.447)
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-decontari privind interesele de participare ,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,
decontari din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)

173

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 2)
(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)

175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

176

- venituri în avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienţi (ct. 478)
Dobânzi de plătit (ct. 5186)

177
178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii

179

economici *****)
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

- acţiuni cotate 3)

181

- acţiuni necotate 4)

182

- părţi sociale

183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

5.745.748

5.745.748

5.745.748

5.745.748

78.397

78.397

Brevete si licente (din ct.205)

185

IX. Informatii privind cheltuielile cu
colaboratorii

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

B

1

2

A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

X. Informaţii privind bunurile din domeniul
public al statului
A

186

227.466

227.100

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
în administrare

187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
în concesiune

188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului
închiriate

189

XI. Informaţii privind bunurile din
proprietatea privată a statului supuse
inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.
rd.

31.12.2014

31.12.2015

B

1

2

A

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

190
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XII. Capital social vărsat

A

Nr.
rd.

B

31.12.2014

31.12.2015

Suma (lei)

% 6)

Suma (lei)

% 6)

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),
(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

191

5.745.748

X

5.745.748

X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194)

192

1.106.148

19,25

1.106.148

19,25

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală

193

1.106.148

19,25

1.106.148

19,25

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală

194
195

4.639.600

80,75

4.639.600

80,75

- cu capital integral de stat

196

4.639.600

80,75

4.639.600

80,75

- cu capital majoritar de stat

197

- cu capital minoritar de stat

198

- deţinut de societăţile cu capital de stat,
din care:

- deţinut de regii autonome

199

- deţinut de societăţi cu capital privat

200

- deţinut de persoane fizice

201

- deţinut de alte entităţi

202

Nr.
rd.
A

B

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite
bugetului de stat sau local, de repartizat din
profitul exerciţiului financiar de către
companiile naţionale, societăţile naţionale,
societăţile şi regiile autonome, din care:

203

- către instituţii publice centrale;

204

- către instituţii publice locale;

205

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni
sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

206

Sume
31.12.2014

Nr.
rd.
A

B

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite
bugetului de stat sau local, virate în perioada
207
de raportare din profitul companiilor
naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor
şi al regiilor autonome, din care:
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al
208
anului precedent, din care virate:
- către instituţii publice centrale;

209

- către instituţii publice locale;

210

31.12.2015

Sume
31.12.2014

31.12.2015
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- către alţi acţionari la care statul/ unităţile
administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de
ponderea acestora.
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare
anterioare anului precedent, din care virate:

211

212

- către instituţii publice centrale;

213

- către instituţii publice locale;

214

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile
administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de
ponderea acestora.

215

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr.
rd.

A

B

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din
care:
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

31.12.2014

31.12.2015

216
217

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

218

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

219

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *******)

Nr.
rd.

A

Sume (lei)

B

Venituri obţinute din activităţi agricole

Suma de control F30 :

Sume (lei)

31.12.2014

31.12.2015

220

351271211 / 1389809514

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MANU IOAN

NITOIU GABRIELA

Semnatura _________________________________
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de
Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor
privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc
amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului
social vărsat înscris la rd. 191.

F40 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015
Cod 40

- lei Elemente de
imobilizari

A

Nr.
rd.

B

Valori brute
Sold
initial

Cresteri

1

2

Reduceri
Total

Din care:
dezmembrari
si casari

3

4

Sold final
(col.5=1+2-3)

5

I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

01

10.000

Alte imobilizari

02

115.531

Avansuri acordate pentru
imobilizari necorporale

03

X

Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

125.531

Terenuri

06

4.005.093

Constructii

07

13.178.453

Instalatii tehnice si masini

08

8.498.350

77.367

Alte instalatii , utilaje si mobilier

09

56.853

0

Investitii imobiliare

10

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12
49.200

73.567

73.567

49.200

0

0

0

X

10.000

X

115.531

X

125.531

X

4.005.093

II.Imobilizari corporale

Imobilizari corporale in curs de
executie
Investitii imobiliare in curs de
executie

13

13.178.453
110

0

8.575.607
56.853

14

Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale

15

0

0

0

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

25.787.949

150.934

73.677

III.Imobilizari financiare

17

4.205

758

758

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.05+16+17)

18

25.917.685

151.692

74.435

0
X

25.865.206
4.205

0

25.994.942

F40 - pag. 2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -

Elemente de imobilizari

Nr.
rd.

Sold initial

A

B

6

Amortizare aferenta
Amortizare in cursul
imobilizarilor scoase
anului
din evidenta
7

8

Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)
9

I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

19

10.000

Alte imobilizari

20

94.703

19.134

0

113.837

Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

104.703

19.134

0

123.837

10.000

II.Imobilizari corporale
Terenuri

23

Constructii

24

319

943.208

Instalatii tehnice si masini

25

6.983.371

292.217

Alte instalatii ,utilaje si mobilier

26

45.594

2.116

Investitii imobiliare

27

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

7.029.284

1.237.541

110

8.266.715

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31

7.133.987

1.256.675

110

8.390.552

943.527
110

7.275.478
47.710

F40 - pag. 3
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
- lei Elemente de imobilizari

Nr.
rd.

Sold initial

Ajustari constituite
in cursul anului

Ajustari
reluate la venituri

Sold final
(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizari

33

Active necorporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizari corporale
Terenuri

36

Constructii

37

Instalatii tehnice si masini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investitii imobiliare

40

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizari corporale in curs de
executie

43

Investitii imobiliare in curs de
executie

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizari financiare

46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :

15.521

15.521

15.521

15.521

15.521

15.521

206843434 / 1389809514

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MANU IOAN

NITOIU GABRIELA

Semnătura _________________________________
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !
Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81
1
Nr.cr.

1

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Cont

Suma
+

Salt

R*portal auditorului independ,ent asapru situatiitor jinanciare lo 31 decembrle 2015,
la UZII\A AUTOMECANICA MORENI S.A

S"

FVAI HXPERT S"R.L.

UZINA AUTOMEGANICA MORENI S.A

RAPORT DE AUDIT
ASUPRA STTUATilLOR FTNANCTARE
Tncheiate

la

31. 12.2015

I.JZINA AUTOMECANICA MORENI S.A

$"c. EVAL EXPERT S.R.L. PtTEgTl
Societate Ce audit financiar membre a
CAIUEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA

Autorizatia nr.8 l2aa1 , de evidenla gi expertizi contabili
Membrd a CECCAR , autorizatia nr. 5960/200g

,

,

hrlembra a Camerei Consultantilor Fiscali , autorizatie nr 308/2008

F:lem:re a Asociatiei Nationale a Evaiuatorilor din Romania , autorizatie

nr. F10/0365/2010

12 APR|L|E 2016

S.C.

EYAL EXPERT,S.^R.Z .PileSti

Sociefafe de audit financiar tnemhrd a Camerei Auditoritor Financiari din Romenia
,autorizalia Nr.: g /2001 ;de evidenld gi
expefiiza cantabiiS membrd a C.E.C.C.A.R. ,autorizalia Nr.:5960 /200g; de consultanta fiscata iembn a Camerei
Consuftantilor
Fiscali, autorrzatie nr J08/2008, membra a A.N.E.v.A.R, autortzafia nr. FI0/036s/2010.

I/9

Raportwtawditoruraiin{;;;{,';";;;K{;#r#::!;{;S3Kita3rdecembrie2015,
CATRE.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.

R

erf de audit

Am auditat situaliile financiare ale S.C. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A, ta
data de 3'i deeernbrie 2015, compuse din bilanf (cod10), cont de profit gi pierdere (cod 20)
clate inf'ri'maiive (cod 30) . situalia activelor imobilizate (cod a0) , -piecum gi' situaliile
fiuixur:!or de trezorerie gi situafia modificiirii capitalurilor proprii pentru exerciliul financiar
ineheiet la aceastd datd, in conformitate cu prevederile legale'in vigoare referitoare la
Tnchiderea exerci[iuiui financiar .
,

Situa{iile financiare la 31.12.2015 ale S.C. UZINA AUTOMECANICA MORENT S.A se
caracterizeazd prin datele urmdtoare :

-TotalActiv

24.942.311lei

-Capiialuri proprii

-26.728.036 lei

-e ifre de afaceri neta........... 6.367.486 lei

-Rezultatu! net

.

-7"1A6.275\ei
Responsa bilitatea eanducerii pentru situatiile financiare

ul Ministerului Finantelor publice 1902t2014
l?entru aprcbarea Reglenrentdrrlor contabile conforme cu directivele europene, cu

ncd ificSriNe u lterioare.

R

omsabrirfateaauditorului

lnt*rr,arii:'"ieie de ' Audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerinte etice si
piar:ificate* si desfdsurarea audituiui in vederea obfinerii asigurdrii rezonabile cu privire la
m6sura irr cai"e situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.Un audit implicd

de denaturare semnificativi a situaliilor
fita*t:rilre cailzatd fie de fraudd, fie de eroare. in efectuarea acefor -evaludri ale riscului.

nabil al estimirilor contabile efectuate de

cond L:fiere, precum gi evaluarea prezentdrii situaliilor financiare.
S.C.

EYAL EXPERT S.RL.Pilesti

Socrefafe de audit financiar membrd a Camerei Auditorilor Financiari din Romdnia
,autorizalia Nr.: g /2001 ;de evidenq gi
ertizd coniabild rnembrd a C.E.C.C.A.R. ,autarizatia Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra a Camerei
Consuitaititor
Fiscali, autorizatie nr 308/2008, membra a A.N.E.V.A.R , autorizatia nr. Flo/og6!r/2d10.

2/9

Raportul uuditorului

indepen t

la

asapra siluatiilorJinanciare la 3l decembrie 2015,
UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A

Consideram ce probele de audit pe care le-am obfinut sunt suficiente gi adecvate
pentrL.i a furniza o bazd pentru opinia noastre de audit.
ln sintezd pentru anul 2015 se prezintd urmdtoarele concluzii:

Societatea respectd legislalia si normele contabile din RomAnia, aplicabile respectiv
Legea contabilitatii nr 8211991 republicata cu modificdrile ulterioare si Ordinul Ministerului
Finantelor Publice 180212014 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile conforme cu
direciivele europene, cu nrodificdrile ulterioare.

Administralia

a

realizat inventarierea generala

a

patrimoniului potrivit deciziei

146127.08.2015, rezultatele acesteia fiind inregistrate in contabilitate

nr.

.

Existd o organizare corespunzdtoare

a contabilititii financiare, procedurile interne
permitAnd
furnizarea
informatiilor
necesare pentru asigurarea unui management
stabilite
de caiitate prin decizii corespunzdtoare functiilor societdtii .
Fntitatea are organizat auditul intern in baza Legii nr. 67212002 privind auditul public
lntern si a Normelor generale pentru exercitarea auditului public intern aprobate prin
OMFP nr. 38/2003, cu modificdrile gr completdrile ulterioare; a derulat misiuni de audit
bazate pe proceduri proprii de audit intern elaborate in conformitate cu normele generale
privind exercitarea acestei activitati, existand un plan de activitate analizat si aprobat de
conducerea unitatii.
?'. ^6o;1 ce privegte controlul intern se realizeaza prin controlul de gestiune gi controlul
financiar preventiv. Entitatea a elaborat norme metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv, precum si cadrul general al operatiunilor
suptrse controlu lui financiar preventiv.
UZINA AUTOMECANICA MORENI SA are politici contabile aprobate de catre CA nr.
6t2415.
c-:iea societS[ii a furnizat toate explicafiile si informatiile cerute
Fatd de Tnceputul anului activul de bilant a cunoscut o scadere cu 8,85% respectiv cu
2.42A.641 lei de la 27.362.952 lei la 31.12.2014, la 24.942.311 lei la 31.12.2C15, pe
seama scaderii activelor circulante cu 14,30o/o si activelor imobilizate cu 6,36%. La
postul de bilant pasiv se evidentiaza o crestere negativa a capitalurilor proprii cu
7 iA6.275lei (36,22%), pe seama pierderii inregistrate in anul curent.
Datoriile totale ale societatii la 31.12.2015 au insumat27.766.236 lei. in crestere fata de
inceputul anului cu 4.908.694 lei (21,48%\.

'

eontul de profit si pierderi fafd de anul precedent prezinta o scadere a veniturilor totale
cu 28.285.695 lei, si o scadere a cheltuielilor totale cu 24.881.310 lei, fapt care a condus
ia obtinerea unei pierderi'in suma de 7 .106.275 lei.

S.C.

EYAL EXPERT S.R.Z .PiteEti

Societafe de audit financiar membrd a Camerei Auditorilor Financiari din Romdnia ,autorizafia Nr.: I /2001 ;de evidentd Si
eytizd cantabild membrd a C.E.C.C.A.R. ,autorizalia Nr.:5960 /2008; de consultantafiscala membra tCamerei Consultantilor
Fiscali, autorizatie nr 3A8/2008, membra a A.N.E.V.A.R, autorizatia nr. F10/0365/2O10.
3/9

Rapartutawdilorwtwiinff

EKK":;;K{;"y:{ii!;{;3lK;ta3tdecembrie2015,
CIBinia awditsrului

fn apinia noasfue, situaliite financiare prezintd fidet, din toate punctele de vedere
sernniiicative pozitia financiard a UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A /a data de 31
decemb;'ie 2a15, gi Ia perfarman{a sa financiard gi fluxurile sa/e de trezorerie aferente
exerciliuitii fncheiat la acea dat1, in conformitate cu O.M.F.P.|802/2014 pivind aprobarea
Regle.lrentarilor cantabile canforme cu directivele europene, c.t modificaile ulterioare.
P a ra g

raf as€,rpra

ra p a rtw I u i a d m i n i

strato ri I o r

Administratorii sunt responsabili pentru Tntocmirea si prezentarea raportului
in conformitate eu cerintele OMFP nr. 180212014 Reglementari contabile
srivinrj situaiiiie financiare anuale ineiividuale gi situatiile financiare anuale consolidate care
s6 nil c"rntind denaturdri sennnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il
adr^ninistratorilor

ecnEielei'd necesarpentru a permite intocmirea raportului administratorilor care si nu contind
denaturdr"i semnificative, datorate fraudei sau erorii.
F.aportu! administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 42 si nu face parte din
situaiiiie financiare individuale.
Cp'inia noastrd asupra situatiilor financiare individuale nu acoperi raportul
aCi"ninistraioriior.
f* r-^x+,.-x
,i, !e$drurd cu auditul nostru privind situatiile financiare indiviciuaie, noi am citit
raportul administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si prezentat de la pagina 1 la
42 si raportdnn cd:
a) Tn rapcftui administratoriior nu am identificat informatii care si nu fie consecvente,
in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale
^++tr^l-,
!q=-}LdL6.
d:

b)

i'aportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele
semnificatlve, lnformatiile cerute de OMFP nr. 180212014 - Reglementari contabile privind
siiuatiiie financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
c) ?n baza cunostintelor si intelegerii noastre dobAndite in cursul auditului situatiilor
finaa"iciane inclitriduale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2015 cu
privire la s*cietate si la nrediul acesteia nu am identificat informatii incluse in raportul
adrinistiaiirlisr eare sd fie eronate semnificativ.

Acest iapcrt este intocnrtt exciusiv in vederea depunerii situatiilor financiare ale societd[ii,
aferente penioadei Tncheiate la 31 decembrie 2015 la Ministerul Finantelor Publice si alte
organe airilita
S.C. EVAL EXPERT S.R.L

i*
I

ilie 2016

ud

Fiiesfr,

sfr-.D

ii nr.l0
S"C"

EYAL EWERT

^S.ft.Z .Pitesti

Socfeta.re *te auc#f linanciar meinbrd a Camerei Auditoritor Financiari

din

Romdnia

,autorizalia Nr.: I /2001 ;de evidenldt gi

Fiscali, autarizatle nr 308/2008, membra a A.N.E.V.A.R , autorizatia nr. Fl0/036i/2010.

4/9

ftaportwl awditaraluiindependent &supra situatiilorftnanciarc la 3I decembrie 2015,

ta

UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A

#er:f,:ersif r6por-f
F-=.pcitul de audit lntocnrit in forrna scurta asupra situaliilor financiare ale UZINA
A.UTCMFC,4i\-!ECA MORENI S.A la data de 31 decembrie 2015, contine urmatoarele
d{ !8,(8.

ii!;i!iv-

B:iani iiicheiat la 31 decernbrie 2015;
eentull ,ie profit gi pierdere ia 31 decembrie 2015;
$rt'"ra!ia nrodificdri capitalurilor proprii la 31 decembrie 2015

$ltualia fluxurrilor de disponibiliteti bdnegti la 31 decembrie 201s.
Anexa nr
BILANT CONTABIL LA 31.12.2015

Lei

HXpLle.s.T!E

i

't2t31t2014

12t31t2015

2015-2014

2015t

2014

ertI

I

TCTAL ACTIV

27,362,952

24,942,311

91.15

-2,420,64'l

f

1

AGTiVE Ii"IOBILIZATE- TOTAL, din care:

18,783,699

17,599,969

93.64

-1,194,929

!!i!chrlizdri neccrpore!e

i

in:cbitizdri corporale
trncbiiizdri

:

, _A;ti'"

I

nanciare

;!RSULF.FdTE-TOT,4L, din care:

v\vuJl

I

fl

20,828

1,694

8.13

18.758.665

17,582,970

93.73

-1

4,205

4205
7.346.939

85.70

5.553.077
582,998

5.525.976
1,557,237

60.29

-1.225.543
-27.101
-1,025,761

436,407

263.726

60.43

-172,681

6,503

96.03

22,857,542

27,766,236

121.8

-269
4,908,694

CIz

I

ureanie
icvestitii financiare pe iennen scur-t

i CFiE!'TU!E;-' tN AVANS
i iiATOn',-i
!}FRIOA
I

-A.I- i

PP.NA

t3

I

5

i

t

rlTE INTR-O

N AN-ToTAL
SlDAToRti

"
i:
i
I AS!M|
-I
#ij
!

LA

l

i

99.51

0

IJ,q.TORiI NEFiI{AFJCIARE DE

IA 1AN
!\,:ETE,

_ i RESPECiI"J D.,e.TORil CURENTE
I : t-r r.lL AU i ivi- |MINUS UA lORll
i a;iJrENTf;

,175,695
0

ANJ

i

ACTiVI C:RCUL{NTtr

34

0

uasa 5r ccntui'r cle bancl

3
4

-1 9,1

NETE

ljA s f-ti..!i uh, ! KtsBUiE FLATITE il
pERle,a[]A i$,a-i ;g1up6 DE Uf.l r18{
-!fl,CFRUl'r'lUTURiDl

1
DATORII
lvl:irl MARI DE 1 Al,l
i a.r:iMii_.I1TE
-FURIIIZORI

615,264
22.242.278

508,970

82.72

-106,294

27,257,266

122.55

5,014,988

-14,278,288

-20,412,794

142.96

€,134,506

4,505.410

-2.823.925

-62.68

-7,329,335

0

0

0

0

22,637,156

22,646,079

100.04

8,923

I
I

SI CLIENTI

?I-TE DATORII NEFINANCIARE MAI
I\4,\RI DE 1 AN

E i FRCV!;TOANEPENTRT..'RISCUR|gl

S.C. EV'AL EXPERT ,S.n.Z .PiteSti
Sociefafe cie audii financiar membre a Camerei Auditoritor Financiari din Romenia ,autorizatia Nr.: 8 /2001 ;de evidenld gi
expertizd coniaEiid membrd a C.E.C.C.A.R. ,auiorizafia Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra a Camerei Consuftaititor
Fiscali, autorizatie nr 308/2008, membra a A.N.E.v.A.R, autorizatia nr. F10/036s/2010.
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Ia
iu

Ei_l

iTuR: ilt A\lAilts
Sub'aen!ii pentru investilii

1,490,015

1,258,032

84.43

-231.983

,490,015

1,258,032

84.43

-231,983

5,745,749

5,745,749

100.00

0

5,745,748

5,745,748

100.00

0

21,689,204
627,596

21,689,204

100.00

0

56,974

9.08

-570,622

43.982.419

47,113,687

'107.12

3. 1 31

3,701,890

7,106,275

191.96

3,404,385

1

Veniiuri inregistrate in avans
Veniiuri in avans aferente activeior orimite
prin iransfer de la clienti

CAFlrAr SOCIAL-TOTAL, din care

:

fievd:sat
larset
PR|ML UL UAPI IAL

Jr)
=-,
14

KFttstiv:

0tn

REZER,VE

RETLILTATUL RFPORTA
Sold cred

1b

.268

i'EZLJLiATUL EXERCITiiJLUi
Sold creditor

Sold debitor

!{]

FIF

PART!ZAREA PROFITULU

I

PROPRII- TOTAL

iI

-19,621,761

-26,729,036

136.22

-7,106,275

18

Datorii totale

22,857,542

27,766,236

121.48

4,908,694

Ii

TOTAL PASIV

27,362,952

24,942,311

91.15

-2,420,641

S.C"

EVAL EXPERT S.R.L.Piteqti

s-ocieraie de audit financiar membrd a Camerei Auditorilor Financiari din Romdnia ,autorizalia Nr.: I /2001 ;de evidenld gi
expertizd cantabitrd membrd a C.E.C.C.A.R. ,autorizalia Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra 4 Camerei Consuitaitilor
Fiseali, auto tie nr 308/2008, membra a A.N.E.V.A.R, autorizatia nr. F10/0365/2010.
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&.epoi'ttr!,iwililorwlwi independeni osupra sitaatiitorJinanciarc

la

CSNTUL DE PRCFIT SI PIERDERE LA

j

l.lr.

I

l

' t:SRA gE P,FACERi i a+b+c+d+ei

?
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Anexa
31

nr

.12.2015
Lei

EXPIICAT|E

I

r-t*

la3t

UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A

; rlIltiTUiT.l DEN EXPLOATARE *
i L sgnu s+B+4+s+G+z:
_ __ I i1 - piodijctra vanduta
| 0 - vf,nltun dtn vanzai"ea mai.furilor
i c- |ecuger! comerclal accrdate

Realizari in perioada de

2015t

2015 -

raportare
12t31t2014
1A31t2015

2014

2014

7,954,339
38,795,914

6,367,486
10,509,141

80.05
27.09

-1,596.952
-28,296,673

7.927.032
27,306

6,365.704

80.30
6.53

-1,561,329
-25,524

1,782

d. - veiiitun din dobanzi inregistrate de
eniitati!e ;"adlate din Registr-ul general
-si car+ n'lai au in denulare ccntfacte de
r€:.1$iiJ

i e.- \,enliiln dtn subventii de exploatare
I aiei+iti* cifrei de afaceri
li

, =i

i cur'$

i

:i! !:: e€+rel:fa
-rui v, r!v

.^ncfr;l'
vur(Jtul

ri rradr
ra+iri
pi 9Vvvr;!,

;n
.i I

cie executle

scld creditor

55,475

sold debitor

i4

55,475
-128.234

128,234

i 'c'€iliii-ii: *il'l pi"Oductia de i;.rrobiiizai"i
i r:eecrsoraie si cornorale
; vanrtuii ctn reevaluarea imobilizarilor

r

Cf inCfele

G i iie iti:r.jf: rjtn subventlt

de expioatare

;:n;iuri dtn ex

Li iti
I e^-r.

3.912.621

3.846.200
239,980

27,057.089

FEFdTRU

42,499,041

17,617,914

98 30

-66,421

41.45

-24,881,227

]L

uneitiilelt mateilaie( ct 601i ;u,'-!...b'Jdl
Cieltuiell eu rnarfurile
l"i€itu ielt cu nei"sonaiu
{,_;

_

I

i

.;r;,;stari de valoare privind

i

.Ajustai"t de valoai"e privind

, ,T-otil::lriie ec:'porate si necorporaie

2,059,759

2,444,962

118.70

385,204

24,424
10,338,952
1.058.880

427
10.917.284
1,272,197

1.75

105.59
120.15

-23,997
578,332
213,317

-13,313

-31,512

236.70

-1 8,1

6,393.184
1,051,550
3.030.275

3,005,534

47.01

-3,387,650

981.625

93.35

€9.925

43,212

1.43

-2,987.063

2.311,359

1,980,697

22,637.156

8,922
-7,109,673

85.69
0.04
191.96
139.26

| *clilie!l-" ciicillante
,'j\!:e Cneltutel: cj:n exploatare
I
I

99

_l_

s'il;a C!1€ltUl@lf
3€ hXIPLOATAR,E
t-'hi'ir ; iir(F hiINANGIARE
RE

;

1'l : \:ru:..:c{[ Fl$tAf{GiAR
;;i;i{i i
E
':J i-;rlki. li_ iftl TOTALE

-3,703,227
2,491

1,154
1,337
38,798,305
42,500,195
-3,701,990

':4 +{.i-ZUE.I-AT BRI.,'T
15 i 9i;lICJiT PE PiRCIFlT
:U i ;t::ZULT'AT I.JET

-3,701,990
S"C.

3,469
1,071
2,399
10,512,610

92.81

-330,662

-22,628.234
-3,405,t146
978
-83
1,061

-7,106,275

179.36
27.10
41.46
191.96

-28,285,695
-24,881,310
-3,404,385

-7,106,275

191.96

-3,404,395

17d618,885

EVAL EXPERT S.R.L.Pilesfi

Socj*(ef+ u,:; ar.rdif financiar membrd a Camerei Auditoritor Financiari din RomSnia ,autorizalia Nr.: g /2001
;de evidenld gi
s';os,'t ;i:r r:cn;i*;br',"d vnembr* a C.E C.C.A.R. ,autorizafia Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscata membra a Camerei Consuitaititor
Fiscali, autarizatie nr 308/2a08, membra a A.N.E.V.A.R , autorizatia nr. F10/036s/2010.
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Anexa nr.lll
SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI
PROPRIU LA DATA DE 3' .12.2015
lei

Flement aleapitalului
' prepriu
CapitaI subseris nevarsat
Capiial subscrls varsat
Frin're de capital
Rezerve dln reevaluane
Rczerve legafie
Kezerug gtatLltare sa!.1

Sold la
01.01.2015

Cresteri

Sold la

Reduceri

31.12.2015
0

5,745,748

5,745,748

21.689.204

21,689,204

0
33,531

33,53'1

587,257

587,257

coq'ltnactrls!e
Rezr"lltat neportat

Rezultatul exercitiului
RepaE"tlearea profitului
T<iiai

0

6,808

16,635

43,982,419

47,113,687

43,982,419

0
3,701,890

0
7,106,275

0

0

3,701,890

7j06,275

-54,203,327

47,684,309

-26,728,036

-19,621,761

23,443
47,113,687

i-a 31 .12.2A15, capitalurile proorii au insumat26.728.036 lei, in crestere negativa fata
cle lneeputui anului cu 7.1A6.275 lei (36,22%), pe seama inregistrarii la sfarsitul anului a
pierderii exercitiuiL,ti financiar de 7 .1A6.275 lei.

S.C.

E L EXPERT S.nZ .PiteSti

Sociefafe de audit financiar membrd a Camerei Auditorilor Financiari din Romdnia ,autorizalia Nr.: g /2001
;de evidenld 9i
expertizd cantabiid membrd a C'E'C.C.A.R. ,autorizalia Nr.:5960 /2008; de consuttanta fiscala iembra a Camerei Consuitaititor
Fisca{i, autarizatie nr 308/20a8, membra a A.N.E.v.A.R , autorizatia nr. Fl0/036s/2010.
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Anexa nr.lv
Sf;TUATIA FLUXURILOR DE DtSpONtBtLtTATt BANE$TI
PENTRU ANUL 2015

fi#efonF6

rndsrecfd

- leiFLIJXU!- DE NUlt-4EPj.R

+i-) Rezultetul net al exercitiului
{+) A.rncrtiz.si pi'c'"'iz.incluse in costuri inreg in
cuisi-il per.

i-i Variatra stocuriior

12t31t2014

12t3'U2015

-3,701,890

-7,106.275

1,058,880

1,272,197

6,707,568

27,101

{-i'iar;atia

crea'"ite,loi

-1,477,457

1,025,761

i+i fariatia

furnizor"ilcr si ciientiior creditori

-3,905"175

-106,294

-1,318,074

4,887,510

.FI-{JX NIN

ACTIV:TATEA EE EXPLOATARE (A)

,-) Variatia aciiveioi iirrobilizate

-7.624,467

'-77,369

;'LUX Dll'i AC-l-;VTTATEA DE tNVESTITII(B)

-7,624,467

-77,369

i+-)

'/ariatia lrnpri-rrrruturi si datorii asimiiate

i+': Yerlaiia aitr:r riatorii
+) t/ariatia cacitalului social

.EeTivrl'ATEA FINANCTARA (C)
1+)
J--)

t/ariatia e lici elemente de pasiv

\,Ieriatie aiior eiernenre de aciiv

;:r LX

!ii{

ri)i ili:
-. ..r

^uTE ACTiViTATI {Di
.\ii-;l..fiERAflt TOTAL {A+B+C+D)

0

0

17,80/,419

5.014.988

2,500,676

0

20,305,095

5,014,988

-'t2,459,489

-223,060

-6,772

269

-12,466,260

-222,791

.1,103,706

-172.681

i> ; :..j11,,^ n,rrlr=Xc
rvqvu
ts!r

1,540,113

436,407

:irBt. !a sfarsit nerioada

436.407

263,726

Dir: i;lll;rir;li i'iilx,lr!ioi" de trezorerie, rezulta la 31 .12.2}fi scaderea disponibiliiatiior
banesti ia 3i. ,12.7,*15 fata de inceputul anului cu 172.681 lei (3g,57%).

S.C, T:YAL EXPERT S.,R.Z .Pitesfi
Soe,iefafe a* attdit financiar memhrd a Camerei Auditorilor Financiari din Romlnia ,autorizalia Nr.: 8 /2001
;de evidenld gi
expe;-fizai crtniebiii me.;nbrd a C.E-C.e.A.R"
Nr.:5960 /2008; de consultanta fiscala membra a Camerei Consuitaititor
i-t'scalr, ttutcrizatie nr 308/2008, membra a A.N.E.V.A.R , autorizatia nr. E1.0/03e5/Ze'tg.

,autariz
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C.N. ROMARM S.A.
Filiala Societatea Uzina AUTOMECANICA Moreni S.A.
Direcţia Generală/ Anticorupţie, C.F.G
Nr. 530/_21.07.2017

Anexa nr. 1

APROB,
Director General
Ing.
Ioan MANU

PLAN DE INTEGRITATE GENERAL
PRIVIND ACTIVITĂȚILE ȘI ACȚIUNILE NECESARE A FI ÎNTREPRINSE
PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI
LA NIVELUL COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM S.A., FILIALA SOCIETATEA
UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
PE PERIOADA 2016-2020
ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020
Nivel

Acțiuni/activități/ măsuri

Obiectiv
Specific 0.1.

Măsura
0.1.1

Resurse

Responsabili

Termen

Indicatori

Surse de
verificare

OBIECTIV GENERAL 0
ÎNDEPLINIREA PROCESELOR INTERNE ȘI A PROCEDURILOR DE ADERARE LA STRATEGIE

Riscuri/
vulnerabilități

Elaborarea documentelor necesare punerii în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020

Emiterea „Declarației de aderare la
valorile fundamentale, principiile,
obiectivele și mecanismul de
monitorizare al SNA 2016-2020”.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general.

Trimestrul
IV/2016

-Numărul declarațiilor emise;
-Conținutul corespunzător al
acestora.

-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

-Întârzieri în adoptarea
declarației.

Măsura
0.1.2

Măsura
0.1.3

Măsura
0.1.4.

Măsura
0.1.5.

Postarea pe website-ul societăţii a
„Declarației de aderare la valorile
fundamentale, principiile,
obiectivele și mecanismul de
monitorizare al SNA 2016-2020”.
Emiterea deciziei de desemnare a
coordonatorului implementării
Planului de integritate al
persoanelor de contact din cadrul
societăţii, preferabil din cadrul
structurilor de control,
anticorupție.
Prelucrarea salariaților societăţii a
prevederilor HOTĂRÂRII nr. 583
din 10 august 2016 privind
aprobarea Strategiei Naţionale
Anticorupţie pe perioada 20162020, a seturilor de indicatori de
performanţă, a riscurilor asociate
obiectivelor şi măsurilor din
strategie şi a surselor de verificare,
a inventarului măsurilor de
transparenţă instituţională şi de
prevenire a corupţiei, a
indicatorilor de evaluare, precum şi
a standardelor de publicare a
informaţiilor de interes public.
Prelucrarea coordonatorilor
implementării Planului de
integritate al CN ROMARM SA și
a persoanelor de contact din cadrul
societăţii, a prevederilor
HOTĂRÂRII nr. 583 din 10
august 2016 privind aprobarea
Strategiei Naţionale Anticorupţie
pe perioada 2016-2020, a seturilor
de indicatori de performanţă, a
riscurilor asociate obiectivelor şi
măsurilor din strategie şi a surselor
de verificare, a inventarului
măsurilor de transparenţă
instituţională şi de prevenire a

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Administratorul
website-ului
societăţii.

Trimestrul
IV/2016

-Numărul declarațiilor postate;
-Conținutul corespunzător al
acestora.

-Website-ul
societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general.

Trimestrul
IV/2016

-Numărul deciziilor emise;
-Conținutul corespunzător al
acestora.

-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

- Întârzieri în emiterea
deciziilor.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-ResponsabilIi cu
Planul de integritate.

-Ianuarie
2017

-Numărul participanților la
sesiunile de informare;
-Numărul de angajați
informați cu privire la
elaborarea planului de
integritate;
-Modul în care are loc
informarea (ședință, prin
corespondență);
-Numărul de contribuții
primite/încorporate;
-Bune practici dezvoltate.

-Tabele cu evidența
participanților la
activitățile de
informare.

-Nivel scăzut de
participare și implicare a
salariaților.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Responsabilii cu
Planul de integritate.

-Februarie
2017.

-Numărul participanților la
sesiunile de informare;
-Numărul de angajați
informați cu privire la
elaborarea planului de
integritate;
-Modul în care are loc
informarea (ședință, prin
corespondență);
-Numărul de contribuții
primite/încorporate;
-Bune practici dezvoltate.

-Tabele cu evidența
participanților la
activitățile de
informare.

-Neasigurarea fondurilor
necesare delegațiilor
coordonatorilor şi
responsabililor
implementării Planului
de integritate al CN
ROMARM SA și al
persoanelor de contact
din cadrul societăţii;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților CNR și
societate.

Măsura
0.1.6.

Măsura
0.1.7.

Măsura
0.1.8.

Măsura
0.1.9.

Măsura
0.1.10.

corupţiei, a indicatorilor de
evaluare, precum şi a standardelor
de publicare a informaţiilor de
interes public.
Elaborarea proiectului planului de
integritate al CNR și filiala
Societatea Uzina
AUTOMECANICA Moreni S.A.
Emiterea deciziei de nominalizare
a comisiei care va elabora „Planul
de integritate general privind
activitățile și acțiunile necesare a fi
întreprinse pentru prevenirea și
combaterea corupției pe perioada
2016 – 2020 și implementarea
SNA 2016-2020”.
Elaborarea „Planului de integritate
general privind activitățile și
acțiunile necesare a fi întreprinse
pentru prevenirea și combaterea
corupției pe perioada 2016 – 2020
și implementarea SNA 20162020”
Emiterea deciziei de aprobare a
„Planul de integritate general
privind activitățile și acțiunile
necesare a fi întreprinse pentru
prevenirea și combaterea corupției
pe perioada 2016 – 2020 și
implementarea SNA 2016-2020”
Postarea pe website-ul societăţii a
„Planului de integritate general
privind activitățile și acțiunile
necesare a fi întreprinse pentru
prevenirea și combaterea corupției
pe perioada 2016 – 2020 și
implementarea SNA 2016-2020”,
a responsabililor implementării
Planului de integritate și a
persoanelor de contact.
Participarea la programul de
perfecționare profesională Expert

-În limita
Bugetului
aprobat.

- Directorul general.

-Februarie
2017.

-Numărul deciziilor emise;
-Conținutul corespunzător al
acestora.

- Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

- Întârzieri în emiterea
deciziilor.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Responsabilii
„Planului de
integritate”

-Februarie
2017.

-Numărul planului elaborat și
aprobat;
-Conținutul corespunzător al
acestuia;
-Bune practici dezvoltate.

-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general.

-Semestrul I
2017

-Numărul deciziilor emise;
-Conținutul corespunzător al
acestora.

-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

- Întârzieri în elaborarea
planurilor.
-Minimalizarea
importanței și rolului
planului de integritate în
angrenajul CNR și
societate.
- Întârzieri în emiterea
deciziilor.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Administratorul
website-ului
societăţii.

-Semestrul I
2017.

-Numărul planurilor postate;
-Conținutul corespunzător al
acestora;
-Bune practici dezvoltate.

-Website-ul
societăţii.

-În limita
Bugetului

-Conducerea CNR și
persoanele

-Februarie
2017.

-Numărul participanților;
-Certificate de absolvire

-Dosarele de
personal.

-Resurse financiare
insuficiente;

Măsura
0.1.11.

Măsura
0.1.12.

Măsura
0.1.13.

prevenirea și combaterea corupției.

aprobat.

responsabile cu
aplicarea
prevederilor legii
544/2001.

obținute.

-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților CNR și
societate;
-Programa cursurilor
neadaptată profilului
participanților.
- Nu este cazul.

Emiterea deciziei de nominalizare
a comisiei care va elabora
„Inventarul măsurilor de
transparență și prevenire a corupție
și indicatorii de evaluare”.
Elaborarea „Inventarului măsurilor
de transparență și prevenire a
corupției și indicatorii de evaluare”
pentru societate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general.

-Martie 2017.

-Numărul deciziilor emise;
-Conținutul corespunzător al
acestora.

-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Comisa
nominalizată prin
decizia directorului
general.

-August
2017.

-Numărul de inventare
efectuate;
-Conținutul corespunzător al
acestora;
-Bune practici dezvoltate.

-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

- Întârzieri în elaborarea
„Inventarului măsurilor
de transparență și
prevenire a corupție și
indicatorii de evaluare
pentru CNR și societate.

Emiterea deciziei de aprobare a
„Inventarului măsurilor de
transparență și prevenire a
corupției și indicatorii de evaluare”
pentru societate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general.

-Trimestrul
III 2017.

-Numărul deciziilor emise;
-Conținutul corespunzător al
acestora.

-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

- Întârzieri în emiterea
deciziilor.

OBIECTIVUL GENERAL 1
DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O ADMINISTRARE DESCHISĂ LA NIVELUL S. UZINA
AUTOMECANICA MORENI S.A.
Obiectiv
Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale
Specific 1.1

Măsura
1.1.1.

Măsura
1.1.2.

Dezvoltarea și întreținerea site-ului
web și crearea unei secțiuni privind
elemente ce țin de implementarea
SNA 2016-2020
(„ANTICORUPȚIE”) la nivelul
societăţii.
Crearea unei secțiuni pe websiteul societăţii „Registrul Unic al
Transparenței Intereselor” și
actualizarea permanentă a datelor

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Administratorul
website-ului
societăţii.

-Trimestrul
III 2017.

-Numărul de website-uri web
create/dezvoltate;
-Numărul de secțiuni create;
-Bune practici dezvoltate.

-Website-ul
societăţii.

-Nealocarea resurselor
financiare și umane.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Persoanele
responsabile cu
aplicarea

-Trimestrul
III 2017
pentru
crearea

-Numărul de secțiuni create;
-Bune practici dezvoltate.

-Website-ul
societăţii.

-Inexistența
sectiuniii pe site
-Nealocarea resurselor
financiare și umane;

din cadrul secțiunii.

prevederilor legii
544/2001;
-Administratorul
website-ului
societăţii.

secțiunii;
-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
semestrial
pentru
actualizarea
datelor.
-Trimestrul
IV 2017
pentru
crearea poștei
electronic;
-Măsură cu
caracter
permanent
pentru
promovare.
-Trimestrul
III 2017

Măsura
1.1.3.

Crearea și promovarea poștei
electronice a societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Administratorul
website-ului
societăţii;
-Persoanele
responsabile cu
aplicarea
prevederilor legii
544/2001.

Măsura
1.1.4.

Instalarea la sediul societăţii a
unor cutii poştale care să faciliteze
sesizarea iregularităţilor și a
posibilelor fapte de corupție.
Operaționalizarea unor casete pe
website-ul societăţii care să
faciliteze sesizarea iregularităților
și a posibilelor fapte de corupție.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Administratorul
website-ului
societăţii;
-Persoanele
responsabile cu
aplicarea
prevederilor legii
544/2001.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
semestrial

Asigurarea respectării prevederilor
privind accesul la informații de
interes public și a celor privind
transparența procesului
decizițional.

-În limita
Bugetului
aprobat și
a
resurselor
umane
desemnate

-Administratorul
website-ului
societăţii;
-Persoanele
responsabile cu
aplicarea
prevederilor legii
544/2001.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
semestrial

Măsura
1.1.5.

Măsura
1.1.6.

- Lipsa agendei
managerilor.

-Numărul de poște electronice
create;
-Bune practici dezvoltate.

-Website-ul
societăţii.

-Numărul de cutii poștale
instalate;
-Numarul de sesizări primite;

-Sediul societăţii.

-Numărul de casete
operaționalizate pe website-ul
societăţii;
-Numărul de soluții tehnice
adoptate la nivelul societăţii;
-Numarul de sesizari primite;
-Numarul de abateri
disciplinare/infracțiuni
constatate de instituțiile
competente.
-Numărul și tipul de informații
de interes public publicate din
proprie inițiativă – informații
publicate în conformitate cu
prevederile art. 5 din legea
nr. 544/2001;
-Numărul de răspunsuri
formulate la solicitări de
informații de interes public:

-Website-ul
societăţii.

-Website-ul
societăţii;
-Statistici rezultate
în urma procesului
de autoevaluare;
-Rapoarte de
activitate publicate
anual;
-Hotărâri

-Nealocarea resurselor
financiare și umane.

-Nealocarea resurselor
financiare;
-Întârzieri în realizarea
măsurii.
-Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare funcționării
website-ului;
-Sesizări care exced
competențelor
societăţii.

-Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare funcționării
website-ului;
-Furnizarea cu întârziere
a informațiilor;
-Posibile erori de
comunicare;
-Acces limitat la paginile

Măsura
1.1.7.

Elaborarea procedurii de sistem
privind publicarea datelor
deschise.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
1.1.8.

Implementarea standardului
general „Publicarea informațiilor
de interes public” (anexa 4 din H.G
nr. 583/2016).

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura

Adoptarea prevederilor

-În limita

-Persoanele
responsabile cu
aplicarea
prevederilor legii
544/2001;
-Responsabilul cu
asigurarea calității.
-Persoanele
responsabile cu
aplicarea
prevederilor legii
544/2001;
-Responsabilul cu
asigurarea calității;
-Administratorul
website-ului
societăţii.
-Directorul general;

- la nivelul societăţii;
-Numărul sancțiunilor dispuse
pentru încălcarea obligațiilor
de transparență decizițională și
de asigurare a accesului la
informații de interes public
prin publicarea acestora din
oficiu:
- la nivelul societăţii;
-Numărul de plângeri în
justiție privind nerespectarea
prevederilor legale de către
societate cu privire la
aplicarea Legii nr.544/2001:
a) la nivelul aparatului central;
b) la nivelul societăţii;
-Rata de răspuns la solicitări
de informații;
-Rata de contestare în instanță
a deciziilor sau măsurilor
adoptate;
-Rata de implementare a
recomandărilor cuprinse în
rapoartele anuale.
-Numărul de proceduri
elaborate la nivelul societăţii.

Judecătorești.

de internet;
-Durata proceselor;
-Neaplicarea
sancțiunilor disciplinare
pentru nerespectarea
obligațiilor legale.

-Manualul calităţii.

-Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare elaborării
procedurilor;
-Întârzieri în elaborarea
procedurilor.

-Semestrul II
2017.

-Numărul de Standarde
implementate;
-Bune practici dezvoltate.

-Website-ul
societăţii.

-Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare implementării
standardelor.

-Semestrul II

-Numărul de prevederi

-Website-ul

-Nealocarea resurselor

-Semestrul II
2017.

1.1.9.

Memorandumului
„Creșterea transparenței și
standardizarea afișării
informațiilor de interes public”

Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
aplicarea prevederilor legii 544/2001.

2017.

implementate;
-Bune practici dezvoltate.

societăţii.

umane și financiare
necesare implementării
prevederilor din
Memorandum.

Măsura
1.1.10.

Elaborarea strategiei/politicii de
comunicare pe tema anticorupție la
nivelul societăţii având ca linii
directoare sporirea gradului de
disponibilitate a datelor publice
deschise puse la dispoziție de
entitățile companiei și creșterea
vizibilității punctului de informare
a acesteia.
Îmbunătățirea strategiilor de
comunicare pe teme anticorupție
cu accent pe gestionarea relațiilor
cu publicul și mass-media

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Pentru
elaborare
Semestrul II
2017;
-Pentru
îmbunătăţirea
strategiilor
măsura este
cu caracter
permanent
evaluată
semestrial

-Numărul de documente
elaborate;
-Bune practici dezvoltate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare elaborării
strategiilor;
-Caracter
formal al
documentului;
-Nealocarea
resurselor
necesare.

Măsura
1.1.11.

Întreținerea și actualizarea
permanentă a website-ului
societăţii pentru asigurarea
funcționării active a acestora.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
semestrial

-Numărul de website-uri
actualizate;
-Bune practici dezvoltate.

-Website-ul
societăţii.

-Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare actualizării
website-ului .

Măsura
1.1.12.

Actualizarea
procedurilor/metodologiilor
privind informarea și comunicarea,
ținând cont de prevederile
ordinului 400/2015 privind
controlul intern/ managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Trimestrul
III 2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 12 – „Informarea
și comunicare” din Ordinul
SGG nr.400/2015.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

Măsura

Dezvoltarea de schimburi de bune

-În limita

-Directorul general;
-Persoanele
responsabile cu
aplicarea
prevederilor legii
544/2001;
-Responsabilul cu
asigurarea calității;
-Administratorul
website-ului
societăţii.;
-Responsabilii
planului de
integritate și
persoanele de
contact (în înţelesul
HG 583-2016) la
nivelul societăţii.
-Persoanele
responsabile cu
aplicarea
prevederilor legii
544/2001;
-Administratorul
website-ului
societăţii.
-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial.
-Directorul general;

-Măsură cu

-Numărul de persoane care

-Website-ul

-Nealocarea resurselor

1.1.13.

practici, asistență, cursuri de
formare pentru creșterea capacității
societăţii de a furniza informații de
interes public și de a asigura un
proces participativ de calitate.

Obiectiv
Specific 1.2

Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
aplicarea
prevederilor legii
544/2001;
-Responsabilii
planului general la
nivelul societăţii;
-Biroul M.R.O.R.U.

caracter
permanent
evaluată
anual.

asigură implementarea Legii
nr. 544/2001;
-Numărul de activități de
schimb de bune practici și
asistență;
-Numărul cursurilor de
formare;
-Numărul de participanți.

societăţii;
-Rapoarte de
activitate.

financiare și umane
necesare.

Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice

Măsura
1.2.1.

Publicarea seturilor de date în
format deschis cu privire la
achizitiile publice finanțate din
fonduri naționale.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
1.2.2.

Elaborarea registrului/listei cu
informații care nu sunt destinate
publicității și publicarea acestora
pe website-urile CNR şi societate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
1.2.3

Publicarea seturilor de date în
format deschis cu privire la
achizitiile publice finanțate din
fonduri proprii (în cazul în care nu
conţin informaţii cu caracter
clasificat sau nedestinate
publicităţii).

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
aplicarea
prevederilor legii
544/2001;
-Administratorul
website-ului.
-Directorul general;
-Șefii structurilor de
securitate de la
nivelul CNR și
societate;
-Persoanele
responsabile cu
aplicarea
prevederilor legii
544/2001;
-Administratorul
website-ului
societaţii.
-Serviciul Achiziţii,
Depozite
- Biroul A.P.I.P;
-Administratorul
website-ului
societăţii.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
semestrial

-Numărul de website-uri
actualizate;
-Bune practici dezvoltate.

-Website-ul
societăţii.

-Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare actualizării
website-ului.

-Semestrul II
2017

-Numărul de registre/liste
elaborate;
-Bune practici dezvoltate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate;
-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general;
-Website-ul
societăţii.

-Întîrzieri în elaborarea
registrului/listei cu
informații care nu sunt
destinate publicității.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
semestrial

-Numărul de website-uri
actualizate;
-Bune practici dezvoltate.

-Website-ul
societăţii.

-Nealocarea resurselor
umane și financiare
necesare actualizării
website-ului.

OBIECTIVUL GENERAL 2
CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE
OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A

Obiectiv
Specific 2.1.

PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE
Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea Instrumentelor care au impact asupra
identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale.

Măsura
2.1.1.

Implementarea prevederilor
Ordinului nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităților
publice cu modificările
completările ulterioare.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
2.1.2.

Emiterea deciziei de actualizare a
comisiei de monitorizare în
vederea monitorizării, coordonării
și îndrumării metodologice a
implementării și dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial.
Actualizarea Regulamentului de
organizare și funcționare a
comisiei de monitorizare,
coordonare și îndrumare
metodologică a implementării și
dezvoltării sistemului de control
intern/managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Elaborarea Programului de
dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial (actualizat
anual).

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
2.1.3.

Măsura
2.1.4.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial.
-Directorul general;

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
semestrial.

-Numărul de standarde
implementate/
actualizate.

-Registrul de
evidență a documentelor elaborate de
comisia de
monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în
implementarea/
actualizarea
standardelor.

-Trimestrul
IV 2016

-Numărul deciziilor emise;
-Conținutul corespunzător al
acestora.

-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

-Întârzieri în eleborarea
deciziei de actualizare a
comisiei.

-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial.
-Comisia de
monitorizare în
vederea
monitorizării,
coordonării și
îndrumării
metodologice a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control

-Semestrul II
2017.

-Numărul de Regulamente
elaborate;
-Bune practici dezvoltate.

-Registrul de
evidență a documentelor elaborate de
comisia de
monitorizare;

-Nu este cazul.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
semestrial.

-Numărul de Programe de
dezvoltare implementate;
-Bune practici dezvoltate.

-Rapoarte ale
comisiei de
monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare

-Nu este cazul.

intern/managerial
-Comisia de
monitorizare în
vederea
monitorizării,
coordonării și
îndrumării
metodologice a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial
-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial.
-Directorul general.

Măsura
2.1.5.

Implementarea Programului de
dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial (actualizat
anual).

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
2.1.6.

Actualizarea
procedurilor/metodologiilor
privind managementul riscurilor,
ținând cont de prevederile
ordinului 400/2015 privind
controlul intern/ managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
2.1.7.

Emiterea deciziei de nominalizare
a Echipei de gestionare a riscurilor
(EGR).

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
2.1.8.

Actualizarea Registrului riscurilor
la nivelul societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

- Secretarul
Comisiei de
monitorizare.

Măsura
2.1.9.

Actualizarea funcțiilor sensibile la
corupție la nivelul societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial.

-Trimestrul
IV al anului
precedent
aplicării
programului
de dezvoltare
anual.

-Numărul de Programe de
dezvoltare implementate;
-Bune practici dezvoltate.

-Registrul de
evidență a documentelor elaborate de
comisia de
monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare;
-Rapoartele
administratorilor.

-Nu este cazul.

-Trimestrul
III 2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 8 –
„Managementul riscurilor” din
Ordinul SGG nr.400/2015.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

-Trimestrul I
2017

-Numărul deciziilor emise;
-Conținutul corespunzător al
acestora.

-Nu este cazul.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.
-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de Registre
actualizate;
-Bune practici dezvoltate;
-Număr și categorii de riscuri
identificate.
-Numărul de funcții sensibile
stabilite;
-Bune practici dezvoltate.

-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.
-Registrul de
evidență a documentelor elaborate de
comisia de
monitorizare.
-Registrul de
evidență a documentelor elaborate de
comisia de
monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare;

-Întîrzieri în
implementarea
Programelor de
dezvoltare.
-Întîrzieri în actualizarea
Funcțiilor sensibile.

Măsura
2.1.10.

Elaborarea Raportului anual asupra
controlului intern/managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Președintele
Comisiei de
monitorizare a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial.
-Directorul general;
-Comisia de
monitorizare a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial.

-Măsură cu
caracter
anual,
evaluată
anual.

-Numărul de Rapoarte anuale
asupra controlului
intern/managerial elaborate;
-Numărul rapoartelor de
progres transmise periodic.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Nu este cazul.

Măsura
2.1.11.

Identificarea măsurilor de
remediere a vulnerabilităților
specifice societăţii.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Măsură cu
caracter
permanent,
evaluată
anual.

-Număr de măsuri de
remediere;
-Bune practici dezvoltate.

-Resurse umane și
financiare insuficiente;
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
- Anticorupţie,
C.F.G
-Audit public intern.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Număr de recomandări
formulate/
implementate/societate;
-Numărul de planuri de
remediere a riscurilor și
vulnerabilităților la corupție
adoptate;
-Numărul de recomandări
implementate/.

Elaborarea politicii anti-mită la
nivelul societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Semestrul
II/2017.

-Numărul de documente
elaborate;
-Conținutul corespunzător al
acestora, conform prevederilor
legale.

Revizuirea periodică a codului etic
și a măsurilor anti-mită pentru
îmbunătățirea și eficacitatea
acestora în prevenirea și detectarea
mitei străine, luând în considerare

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Responsabilii
asigurarea calității;
-Responsabiliii
Planului de integritate și persoanele de
contact.
-Președintele
Comisiei de
monitorizare a
implementării și
dezvoltării

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul revizuirilor.

-Raport privind
măsurile de
remediere a
vulnerabilităților
elaborat de comisia
de monitorizare a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial.
-Rapoartele administratorilor;
-Rapoartele de
gestiune;
-Rapoartele de
control;
-Rapoartele de
audit;
-Rapoartele CFG;
-Rapoartele comisiei
de monitorizare a
CIM.
- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate;
-Website-ul
societăţii.
- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de
societate;

Măsura
2.1.12.

Elaborarea planurilor de remediere
a riscurilor și vulnerabilităților la
corupție specifice societăţii prin
implementarea sistematică a
măsurilor preventive.

Măsura
2.1.13.

Măsura
2.1.14.

-Resurse umane și
financiare insuficiente;
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței
activităților de audit
intern, control intern,
anticorupție în structurile
de management ale
societăţii.
-Lipsa persoanelor
perfecționate, instruite,
calificate în domeniul
anticorupție.
-Resurse umane
insuficiente;
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței

Măsura
2.1.15.

Măsura
2.1.16.

evoluțiile relevante în domeniu, și
în evoluție a standardelor
internaționale și industriale.
Actualizarea „Planurilor de
integritate privind activitățile și
acțiunile necesare a fi întreprinse
pentru prevenirea și combaterea
corupției la nivelul societăţii pe
perioada 2016 – 2020 și
implementarea SNA 2016-2020”
în funcție de riscurile reziduale
identificate și de riscurile nou
apărute.
Actualizarea
procedurilor/metodologiilor
privind stabilirea obiectivelor,
ținând cont de prevederile
ordinului 400/2015 privind
controlul intern/ managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
2.1.17.

Actualizarea
procedurilor/metodologiilor
privind planificarea activităților
pentru realizarea obiectivelor,
ținând cont de prevederile
ordinului 400/2015 privind
controlul intern/ managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
2.1.18.

Actualizarea
procedurilor/metodologiilor
privind continuitatea activității,
ținând cont de prevederile
ordinului 400/2015 privind
controlul intern/ managerial .

-În limita
Bugetului
aprobat.

sistemului de
control
intern/managerial.
-Directorul general;
-Comisia de
elaborare a
„Planului de
integritate”.

-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/manageriale.
-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial.
-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control

-Website-ul
societăţii.

activităților de revizuire
a codurilor etice.

-Trimestrul
IV al anului
precedent
aplicării
programului
de integritate
rectificat.

-Numărul planurilor rectificate
elaborate și aprobate;
-Conținutul corespunzător al
acestora;
-Numărul rapoartelor de
progres transmise periodic.

-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general;
-Registrul de
procese verbale al
CA al societăţii.

-Inexistența
unui mecanism de
colectare sistematică a
datelor solicitate.

-Trimestrul
IV 2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 5 – „Obiective”
din Ordinul SGG nr.400/2015.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

-Trimestrul
III 2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 6 –
„Planificarea” din Ordinul
SGG nr.400/2015.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

-Trimestrul
III 2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 11 –
„Continuitatea activității” din
Ordinul SGG nr.400/2015

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

Măsura
2.1.19.

Actualizarea
procedurilor/metodologiilor
privind gestionarea documentelor,
ținând cont de prevederile
ordinului 400/2015 privind
controlul intern/ managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
2.1.20.

Organizarea și implementarea
Sistemului de Management al
Calității în conformitate cu
standardul ISO 9001/2015, până
cel târziu luna septembrie 2018.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Obiectiv
Specific 2.2.

intern/managerial.
-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial.
-Directorul general;
-Responsabilii
Sistemului de
Management al
Calității.

-Trimestrul
IV 2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 13 –
„Gestionarea documentelor”
din Ordinul SGG nr.400/2015.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul misiunilor de audit
al Sistemului de Management
al Calității desfășurate la
nivelul societăţii.

-Rapoartele de
audit;
- Registrele de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Întîrzieri în organizarea
și desfășurarea
misiunilor de audit al
Sistemului de
Management al Calității
la nivelul societăţii.

Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin reglementarea activităților comisiilor de etică, consilierului de etică,
prin protecţia avertizorului în interes public şi stabilirea interdicţiilor postangajare (pantouflage-ul)

Măsura
2.2.1.

Elaborarea/actualizarea unei
metodologii/proceduri privind
rolul şi mandatul consilierului de
etică.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
2.2.2.

Emiterea deciziei de nominalizare
a consilierilor de etică.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
2.2.3.

Participarea la cursuri de formare,
pregătire și perfecționare în
domeniul eticii, conduitei și
integrității profesionale.

-În limita
Bugetului
aprobat.

- Biroul M.R.O.R.U;
- Comisia de
monitorizare,
coordonare şi
îndrumare
metodologică a
implementării şi
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial.
-Directorul general.

-Semestrul
II/2017.

-Numărul de
metodologii/proceduri
elaborate;
-Numărul de decizii emise.

- Registrele de
evidență a documentelor elaborate .
-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

-Resurse umane
insuficiente;
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței
activităților de elaborare
a metodologiilor/
procedurilor.

-Trimestrul
III/2017.

-Numărul deciziilor emise;
-Conținutul corespunzător al
acestora.

- Registrul de
evidență a deciziilor
emise.

-Consilierii de etică
de la nivelul
societăţii;
-Biroul M.R.O.R.U.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul pe categorii de
personal care au participat la
formele de pregătire
profesională;
-Numărul de consilieri de etică
participanți.

- Situații cu evidența
persoanelor care au
participat la
activități de formare,
pregătire și
perfecționare

-Inexistența unui
mecanism de colectare
sistematică a datelor
solicitate.
-Lipsa fondurilor necesare participării la cursuri
de formare în domeniul
eticii și anticorupției;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților CNR și

Măsura
2.2.4.

Măsura
2.2.5.

Măsura
2.2.6.
Măsura
2.2.7.
Măsura
2.2.8.

Măsura
2.2.9.

Asigurarea resurselor umane
materiale și financiare necesare
desfășurării activităților specifice
având ca scop final eficientizarea,
simplificarea și creșterea gradului
de acces la serviciile de consiliere
a salariaților.
Organizarea și susținerea sesiunilor
de informare a tuturor angajaților ,
indiferent de nivelul ierarhic, cu
privire la rolul, importanţa şi
protecţia avertizorului de
integritate, precum şi la modul
cum şi cui se face sesizarea privind
încălcarea legii sau a normelor
deontologice şi profesionale.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Consiliul de
administrație al
societăţii.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de bugete aprobate
cu sume alocate pentru buna
desfășurare a acțivității de
consiliere etică.

-Bugetul de venituri
şi cheltuieli al
societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Consilierii de
etică;
-Responsabilii
Planului de integritate și persoanele de
contact la nivelul
societăţii;
-Biroul M.R.O.R.U.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de persoane
participante la sesiunile de
informare;
-Numărul de întâlniri între
consilierii de etică.

-Tabele cu evidența
participanților la
activitățile de
informare.

Emiterea deciziilor de
nominalizare a comisiilor de
disciplină.
Elaborarea/actualizarea
Regulamentului de organizare și
funcționare a comisiei de
disciplină.
Crearea unui cont de email cu
denumirea
integritate@uamoreni.ro
la care să aibe acces persoanele
desemnate pentru a primi sesizările
avertizorilor de integritate pecum
și administratorii rețelei IT din
cadrul companiei și societate și
publicarea adresei de cont pe
website-ul societăţii.
Crearea unui cont de email cu
denumirea
petitie@uamoreni.ro la
care să aibe acces structura
anticorupţie, control financiar de
gestiune, control intern pecum și

-În limita
Bugetului
aprobat.
-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general.

-Semestrul
II/2017

-Număr de decizii emise.

-Comisia de
disciplină.

-Semestrul
II/2017

-Număr de regulamente
elaborate/actualizate.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

- Persoanele
desemnate pentru a
primi sesizările
avertizorilor de
integritate pecum și
administratorii
rețelei IT din cadrul
companiei și
societate.

-Semestrul
II/2017.

-Numărul de conturi create și
publicate pe website-urile
CNR și societate.

- Registrul de
evidență a deciziilor
emise.
- Registrele de
evidență a
documentelor
elaborate.
-Website-urile CNR
și societate.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

- Personalul din
cadrul structuri de
anticorupţie, control
financiar de
gestiune, control
intern pecum și
administratorii

-Semestrul
II/2017.

-Numărul de conturi create și
publicate pe website-urile
CNR și societate.

-Website-urile CNR
și societate.

societate.
-Lipsa fondurilor
necesare bunei
desfășurări a activității
de consiliere etică.
-Lipsa persoanelor
specializate pe domeniul
de consiliere etică.
-Resurse umane
insuficiente;
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței
activităților de
informare;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
salariaților societăţii.
-Întîrzieri în emiterea
deciziilor.
-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.
-Întîrzieri în crearea
conturilor pe websiteurile CNR și societate.

-Întîrzieri în crearea
conturilor pe websiteurile CNR și societate.

administratorii rețelei IT din cadrul
companiei și societăţii și
publicarea adresei de cont pe
website-urile CNR și societate.

rețelei IT din cadrul
companiei și
societate.

OBIECTIVUL GENERAL 3
CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SECTOARE ȘI
DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE ALE COMPANIEI ŞI SOCIETĂTII
Obiectiv
Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în activitățile de control, audit public intern, control
financiar de gestiune, control financiar preventiv și audit financiar
Specific 3.1.
Măsura
3.1.1.

Măsura
3.1.2.

Măsura
3.1.3.
Măsura
3.1.4.

Măsura
3.1.5.

Elaborarea unei
proceduri/instrucțiuni de lucru care
să reglementeaze:
-activitatea coordonatorilor
implementării Planului de
integritate şi a persoanelor de
contact ;
-completarea indicatorilor de
evaluare conform inventarului
măsurilor de transparență instituţională și prevenire a corupției.
Elaborarea programelor/
tematicilor anuale de
anticorupție/control financiar de
gestiune.

-În limita
Bugetului
aprobat

-Responsabilii
asigurarea calității;
-Responsabilii
Planului de
integritate.

-Semestrul
II/2017.

-Numărul
procedurilor/instrucțiunilor
elaborate;
-Conținutul corespunzător al
acestora.

-Manualul calității.

-În limita
Bugetului
aprobat

-Anticorupţie, C.F.G

-Numărul programelor
elaborate.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Elaborarea rapoartelor anuale de
activitate ale entității de
anticorupție/ control financiar de
gestiune.
Elaborarea planului multianual de
acțiune pentru promovarea
integrității în activitatea entităților ,
anticorupție/ control financiar de
gestiune.

-În limita
Bugetului
aprobat

-Anticorupţie, C.F.G

-Trimestrul
IV al anului
precedent
aplicării
programelor.
-Trimestrul
IV al anului
în curs

-Numărul rapoartelor de
activitate elaborate.

-Nu este cazul.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Anticorupţie, C.F.G

-Numărul planurilor elaborate.

Evaluarea conformității sistemului
de control intern managerial

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Audit public intern.

-Semestrul II
cu evaluare
anuală și
rectificare
funcție de
riscurile
reziduale.
-Anual.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.
- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Întîrzieri în desfășurarea
misiunilor și elaborarea
rapoartelor de audit
intern.

-Numărul de Rapoarte de audit
public intern elaborate;
-Numărul de recomandări din
rapoartele de audit public

-Inexistența
unui mecanism de
colectare sistematică a
datelor solicitate;
-Lipsa persoanelor
perfecționate, instruite,
calificate în domeniul
anticorupție;
-Nr. insuficient de
persoane pe domeniul
anticorupție.
-Nu este cazul.

-Întîrzieri în elaborarea
planurilor.

Măsura
3.1.6.

Actualizarea/elaborarea procedurii
privind reglementarea activităţii de
audit public intern al societăţii
ținând cont de prevederile
ordinului 400/2015 privind
controlul intern/ managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
3.1.7.

Asigurarea condițiilor din partea
conduceri pentru ca structura de
audit public intern să se constituie
distinct în subordinea directă a
conducătorului societăţii și să fie
dimensionată în funcție de volumul
și complexitatea activităților și
riscurilor asociate la nivelul
societăţii şi că nu vor avea mai
puțin de 2 auditori interni cu
normă întreagă (conform Legii
672/19.12.2002 privind auditul
public intern, cu modificările și
completările ulterioare).
Numirea/destituirea
responsabilului auditului intern se
va face de către conducătorul
societăţii, cu avizul prealabil al
Consiliului de Administrație și al
organului ierarhic superior.
Numirea sau revocarea auditorului
intern se va face de către
conducătorul societăţii, cu avizul
conducătorului compartimentului
de audit public intern al CNR.
Elaborarea Cartei auditului public

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
3.1.8.

Măsura
3.1.9.

Măsura

-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial;
-Responsabilii
asigurarea calității;
-Audit public intern.
-Directorul general ;
-Președintele CA.

-Trimestrul II
2018.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Președintele CA.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Șefii structurilor de
audit public intern ai
CNR.

-În limita

-Șefii structurilor de

intern elaborate;
-Numărul rapoartelor de
progres transmise periodic.
-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 16 – „Auditul
intern” din Ordinul SGG
nr.400/2015.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

-Numărul structurilor de audit
public intern care nu
îndeplinesc condițiile legii.

-Structura
organizatorică a
societăţii.

-Nr. insuficient de
auditori interni;
-Resurse financiare
insuficiente.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de persoane numite
destituite.

- Registrul de
evidență a deciziilor
directorului general.

-Întîrzieri în consultarea
CA-ului și emiterea
deciziilor.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.
-Măsură cu

-Numărul de persoane numite
destituite.

- Registrul de
evidență a deciziilor
directorului general.

-Întîrzieri în avizarea și
emiterea deciziilor.

-Numărul documentelor

- Registrul de

-Întîrzieri în elaborarea

3.1.10.

intern.

Bugetului
aprobat.

audit public intern ai
CNR și societate.

Măsura
3.1.11.

Elaborarea normelor metodologice
proprii specifice societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Șefii structurilor de
audit public intern ai
CNR și societate.

Măsura
3.1.12.

Elaborarea Codului privind
conduita etică în cadrul
compartimentelor de audit intern
din cadrul CNR și societate.

-În limita
Bugetului
aproba.t

-Directorul general;
-Șefii structurilor de
audit public intern ai
CNR și societate.

Măsura
3.1.13.

Auditorii interni nu pot fi
desemnați să efectueze misiuni de
audit public intern la o
structură/entitate dacă sunt soți,
rude sau afini până la gradul al
patrulea inclusiv cu conducătorul
acesteia sau cu membrii CA și nici
dacă aceștia au deținut funcții sau
au fost implicați în alt mod în
entitățile respective în ultimii 3
ani.
Elaborarea rapoartelor anuale de
activitate ale entităților de audit
public intern.
Auditatarea cel puțin o dată la 3
ani a sistemelor de conducere și
control, precum și a riscurilor
asociate unor astfel de sisteme.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Șefii structurilor de
audit public intern ai
CNR și societate.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-În limita
Bugetului
aprobat.
-În limita
Bugetului
aprobat.

-Audit public intern

Elaborarea planului multianual de
acțiune pentru promovarea
integrității în activitatea entităților
de audit public intern.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Audit public intern

-Trimestrul
IV al anului
în curs.
-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.
Trimestrul III
cu evaluare
anuală și
rectificare
funcție de
riscurile
reziduale.

Măsura
3.1.14.
Măsura
3.1.15.

Măsura
3.1.16.

-Audit public intern

caracter
permanent
evaluată
anual.
-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.
-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

elaborate.

evidență a
documentelor
elaborate.

și aprobarea Cartei
auditului public intern.

-Numărul normelor
metodologice avizate de
Ministerul Economiei și
aprobate de conducerile CNR
și societate.
-Numărul Codurilor privind
conduita etică în cadrul
compartimentelor de audit
intern din cadrul CNR și
societate aprobate de
conducerile CNR și societate.
-Numărul cazurilor de
încălcare a măsurii și a
persoanelor sancționate pentru
aceasta.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Întîrzieri în elaborarea,
avizarea și aprobarea
normelor.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Întîrzieri în elaborarea
și aprobarea codurilor.

- Registrul de
evidență a deciziilor
directorului general.

-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței măsurii.

-Numărul rapoartelor de
activitate elaborate.

- Registrul de
evidență a documentelor elaborate.
-Rapoartele de
audit;
- Registrul de
evidență a documentelor elaborate.
- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Întîrzieri în elaborarea
și aprobarea rapoartelor
de audit.
-Întîrzieri în organizarea
și desfășurarea
misiunilor de audit
public intern.

-Numărul misiunilor de audit.

-Numărul planurilor elaborate.

-Întîrzieri în elaborarea
planurilor.

Măsura
3.1.17.

Raportarea periodică directorului
general asupra constatărilor,
concluziilor și recomandărilor
rezultate din activitățile sale de
audit.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Audit public intern

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de raportări
efectuate;

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.1.18.

Raportarea de îndată, directorului
general, precum şi structurilor de
control abilitate, în cazul
identificării unor iregularități sau
posibile prejudicii.
Elaborarea/actualizarea
procedurilor/metodologiilor
privind reglementarea activităţii de
control financiar de gestiune al
societăţii ținând cont de
prevederile ordinului 400/2015
privind controlul intern/
managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Audit public intern

-Numărul de raportări
efectuate;

-Rapoarte de audit
public intern.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 9 – „Proceduri”
din Ordinul SGG nr.400/2015

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

Măsura
3.1.20.

Elaborarea programelor de
activitate anuală privind controlul
financiar de gestiune.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial;
-Responsabilii
asigurarea calității.
-Anticorupţie,
control financiar de
gestiune.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.
-Trimestrul
III 2017.

-Numărul programelor
elaborate.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Nu este cazul.

Măsura
3.1.21.

Elaborarea rapoartelor anuale de
activitate ale entităților de control
financiar de gestiune.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Anticorupţie,
control financiar de
gestiune.

-Trimestrul
IV al anului
precedent
aplicării
programelor.
Trimestrul IV
al anului în
curs.

-Numărul rapoartelor de
activitate elaborate.

-Întîrzieri în elaborarea
și aprobarea rapoartelor
de activitate.

Măsura
3.1.22.

Elaborarea planului multianual de
acțiune pentru promovarea
integrității în activitatea de control
financiar de gestiune.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Anticorupţie,
control financiar de
gestiune.

-Numărul planurilor elaborat;
-Numărul rapoartelor de
progres transmise periodic.

Măsura
3.1.23.

Desemnarea persoanelor cu
atribuții în exercitarea activității de
control financiar preventiv propriu

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Directorul
economic;

Trimestrul III
cu evaluare
anuală și
rectificare
funcție de
riscurile
reziduale
-Măsură cu
caracter
permanent

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.
- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Fișele de post ale
salariaților.

-Lipsa de persoanal
specializat în exercitarea
activităților de control

Măsura
3.1.19.

-Numărul de persoane
desemnate cu atribuții în
exercitarea activității de

-Întîrzieri în raportarea
periodică asupra
constatărilor, concluziilor și recomandărilor
rezultate din activitățile
structurii de audit.
-Întîrzieri în raportarea
unor iregularități sau
posibile prejudicii.

-Întîrzieri în elaborarea
planurilor.

Măsura
3.1.24.
Măsura
3.1.25

Măsura
3.1.26.

se va face ținănd cont de faptul că
acestea trebuie să aibă competențele profesionale solicitate de
activitate, respectiv, acestea trebuie
să respecte codul specific de norme
profesionale pentru persoanele care
exercită activitatea de control
financiar preventiv și să nu fie
implicate prin sarcinile de serviciu
în efectuarea operațiunii supuse
controlului financiar preventiv
propriu.
Elaborarea unui Cod specific de
norme profesionale pentru
persoanele care exercită activitatea
de control financiar preventiv.
Respectarea condițiilor și criteriilor
unitare stabilite în codul specific
de norme profesionale pentru
persoanele care exercită activitatea
de control financiar preventiv în
cazul numirii, suspendării,
destituirii sau schimbării
personalului care desfășoară
această activitate.
Înființarea/actualizarea registrului
privind operațiunile prezentate la
viza de control financiar preventiv.

-Biroul M.R.O.R.U.

evaluată
anual.

control financiar preventiv
propriu.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Directorul
economic

-Trimestrul I
2018.

-Numărul de coduri elaborate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Directorul
economic;
-Biroul M.R.O.R.U.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de persoane
desemnate cu atribuții în
exercitarea activității de
control financiar preventiv
propriu, suspendate, destituite
sau schimbate din această
activitate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

- Persoanele
desemnate în
exercitarea
activităților de
control financiar
preventiv propriu.
- Persoanele
desemnate în
exercitarea
activităților de
control financiar
preventiv propriu.
-Directorul
economic.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

Măsura
3.1.27.

Elaborarea rapoartelor anuale
privind activitatea de control
financiar preventiv propriu.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
3.1.28.

Înregistrarea operațiunilor
efectuate pe propria răspundere
(operațiuni care au primit refuz de
viză de control financiar preventiv
propriu) a Directorului General

-În limita
Bugetului
aprobat.

financiar preventiv
propriu.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.
-Fișele de post ale
salariaților.

-Întîrzieri în elaborarea
codurilor.

-Numărul de registre
înființate/actualizate la nivelul
societăţii.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Tratarea cu
superficialitate a măsurii.

-Trimestrul
IV al anului
în curs.

-Numărul rapoartelor de
activitate elaborate privind
control financiar preventiv
propriu.

- Registrele de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Întîrzieri în elaborarea
și aprobarea rapoartelor
de activitate privind
control financiar
preventiv propriu.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul înregistrărilor
efectuate în conturile din afara
bilanțului.

-Documentele ce
evidențiază conturile
în afara bilanțului.

-Tratarea cu
superficialitate a măsurii.

-Tratarea cu
superficialitate a măsurii.

Măsura
3.1.29.

Măsura
3.1.30.

Măsura
3.1.31.

Măsura
3.1.32.

(ordonatori principali de credite)
într-un cont în afara bilanțului.
Înregistrarea în registrele privind
operațiunile prezentate la viza de
control financiar preventiv a
refuzurilor pentru viza de control
financiar preventiv propriu
motivate în scris.
Persoana desemnată să efectueze
controlul financiar preventiv
propriu va informa în scris Curtea
de Conturi a României, Ministerul
Finanțelor Publice și, după caz
organul ierarhic superior al CNR
de toate cazurile în care, ca urmare
a unui refuz de viză de control
financiar preventiv propriu,
directorii generali ai CNR şi
societate dispun, în condițiile
prevăzute de lege, operațiuni pe
propria răspundere.
Numai în această situație
persoanele desemnate să efectueze
controlul financiar preventiv
propriu sunt exonerate de
răspundere.
Emiterea deciziei de către
directorul general cu privire la
stabilirea termenelor de pronunțare
pentru acordarea/refuzul vizei de
control financiar preventiv propriu
în funcție de natura și
complexitatea operațiunilor
cuprinse în cadrul general și/sau
specific al operațiunilor supuse
controlului preventiv.
Informarea directorului general cu
privire la refuzul de viză de control
financiar preventiv propriu, însoțit
de actele justificative care au dus la
decizia respectivă.

-În limita
Bugetului
aprobat.

- Persoanele
desemnate în
exercitarea
activităților de
control financiar
preventiv propriu.
- Persoanele
desemnate în
exercitarea
activităților de
control financiar
preventiv propriu.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul înregistrărilor de
refuz pentru viza de control
financiar preventiv propriu .

- Registrele privind
operațiunile
prezentate la viza de
control financiar
preventiv propriu .

-Tratarea cu
superficialitate a măsurii.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de informări în scris
ale Curţii de Conturi a
României, Ministerului
Finanțelor Publice și, după caz
ale organelor ierarhic superior
al CNR și societate de refuz
pentru viza de control
financiar preventiv propriu și
efectuarea de operațiuni pe
proprie răspundere ale
directorilor generali ai CNR şi
societate în condițiile
prevăzute de lege.

- Registrele de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Tratarea cu teamă a
măsurii din partea
persoanelor desemnate în
exercitarea activităților
de control financiar
preventiv propriu.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Directorul
economic.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de decizii emise de
directorul general.

- Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

-Inexistența
unui mecanism de
colectare sistematică a
datelor solicitate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

- Persoanele
desemnate în
exercitarea
activităților de
control financiar
preventiv propriu.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de informări în scris
ale directorului general cu
privire la refuzul de viză de
control financiar preventiv
propriu.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Tratarea cu
superficialitate a măsurii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
3.1.33.

Participarea la cursuri de formare,
pregătire și perfecționare în
domeniul controlului financiar
preventiv.

-În limita
Bugetului
aprobat

-Biroul M.R.O.R.U.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul pe categorii de
personal care au participat la
formele de pregătire
profesională.

- Situații cu evidența
persoanelor care au
participat la
activități de formare,
pregătire și
perfecționare.

Măsura
3.1.34.

Evaluarea activității persoanelor
care exercită controlul financiar
preventiv propriu pe baza
obiectivelor stabilite în acest scop.
.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Directorul
economic.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de persoane,
desemnate în exercitarea
activităților de control
financiar preventiv propriu.

Măsura
3.1.35.

Introducerea unor clauze specifice
în contractele de prestări servicii
încheiate cu auditorii financiari
prin care prestatorul se obligă la
respectarea principiilor de
independență obiectivitate și
integritate profesională.
Publicarea conform cerințelor
legale pe pagina de internet a
raportului anual de audit aferent
ultimelor situații financiare
încheiate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de clauze introduse
în contracte;
-Numărul de contracte
modificate.

-Dosarele de
personal ale
persoanelor
evaluate, desemnate
în exercitarea
activităților de
control financiar
preventiv propriu.
-Contractele de
prestări servicii
încheiate cu
auditorii financiari.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de rapoarte
publicate.

-Pagina de internet
a societăţii

-Întârzierea publicării la
termen a acestora.

Participarea la cursuri de formare,
pregătire și perfecționare în
domeniile, control intern, audit
intern, control financiar de
gestiune, control financiar
preventiv, anticorupție, legislație.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
aplicarea prevederilor legii 544/2001;
-Administratorul
website-ului
societăţii.
-Biroul M.R.O.R.U

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul pe categorii de
personal care au participat la
formele de pregătire
profesională.

- Situații cu evidența
persoanelor care au
participat la
activități de formare,
pregătire și
perfecționare .

-Lipsa fondurilor
necesare participării la
cursuri de formare în
domeniile control intern,
audit intern, control
financiar de gestiune,
anticorupție;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților;

Măsura
3.1.36.

Măsura
3.1.37.

-Lipsa fondurilor
necesare participării la
cursuri de formare în
domeniul controlului
financiar preventiv;
-Nivel scăzut de
participare și implicare;
-Programa cursurilor
neadaptată profilului
participanților.
-Tratarea cu
superficialitate a măsurii.

-Întîrzieri în modificarea
contractelor.

Măsura
3.1.38.

Asigurarea resurselor umane,
materiale și financiare necesare
desfășurării activităților specifice
de control intern, audit intern,
control financiar de gestiune,
control financiar preventiv, audit
financiar, anticorupţie având ca
scop final eficientizarea activității,
motivarea cu responsabilizare și
respect a personalului cu atribuții
de control și audit, reducând
posibilitatea apariției
comportamentelor și acțiunilor
duplicitare care pot precipita
decizia săvârșirii unor acte de
corupție.

Obiectiv
Specific 3.2.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Consiliul de
administrație.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de bugete aprobate
cu sume alocate pentru buna
desfășurare a activităților
specifice de inspecție generală,
control intern, audit intern,
control financiar de gestiune,
audit financiar.

-Bugetele de
venituri și cheltuieli.

-Programa cursurilor
neadaptată profilului
participanților.
-Lipsa fondurilor
necesare bunei
desfășurări a activității
de control intern, audit
intern, control financiar
de gestiune, audit
financiar.
-Lipsa persoanelor
specializate pe
domeniile: control
intern, audit intern,
control financiar de
gestiune.

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în activitatea biroulul M.R.O.R.U

Măsura
3.2.1.

Actualizarea
procedurilor/metodologiilor
privind reglementarea activităţii de
resurse umane ținând cont de
prevederile ordinului 400/2015
privind controlul intern/
managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
3.2.2.

Actualizarea codului de etică al
companiei ținînd cont de
prevederile ordinului 400/2015
privind controlul intern/
managerial precum și de
cuprinderea în conținutul acestuia
a unui capitol care să trateze
politica antimită a societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial;
-Responsabilii
asigurarea calității.
-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de

-Trimestrul
IV 2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 9 – „Proceduri”
din Ordinul SGG nr.400/2015.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

-Trimestrul II
2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 1 – „Etica și
integritatea” din Ordinul SGG
nr.400/2015.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea codului de
etică al companiei.

Măsura
3.2.3.

Actualizarea
procedurilor/metodologiilor
privind întocmirea fișelor de post
ținând cont de prevederile
ordinului 400/2015 privind
controlul intern/ managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
3.2.4.

Actualizarea
procedurilor/metodologiilor
privind angajarea, promovarea,
evaluarea și pregătirea profesională
ținând cont de prevederile
ordinului 400/2015 privind
controlul intern/ managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
3.2.5.

Elaborarea/actualizarea
procedurilor privind definirea
structurilor organizatorice,
competențele, responsabilitățile,
sarcinile, delegarea de competențe,
liniile de raportare pentru fiecare
componență structurală, limitele de
competență și documentele de
formalizare a structurii ținând cont
de prevederile ordinului 400/2015
privind controlul intern/
managerial.
Prelucrarea tuturor salariaților
societăţii că, standardul nr. 1 al
Codului CIM ,respectiv, Codul etic

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
3.2.6.

-În limita
Bugetului
aprobat.

control
intern/managerial;
-Consilierii de etică.
-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial;
-Responsabilii
asigurarea calității.
-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial;
-Responsabilii
asigurarea calității.
-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial;
-Responsabilii
asigurarea calității.
-Biroul M.R.O.R.U;
-Responsabilii
Planului de

monitorizare.
-Trimestrul II
2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 2 – „Atribuții,
funcții, sarcini” din Ordinul
SGG nr.400/2015.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

-Trimestrul
III 2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 3– „Competența,
performanța” și Standardului
7- „Monitorizarea
performanțelor” din Ordinul
SGG nr.400/2015.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

-Trimestrul
IV 2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 4– „Structura
organizatorică” din Ordinul
SGG nr.400/2015

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

-Măsura cu
caracter
permanent

-Regulamente interne care au
menționată obligația
angajaților de a adera la

-Evidențe nominale
cu persoanele care
și-au însușit

- Lipsa reglementărilor
interne anticorupție și
etice menționate în

Măsura
3.2.7.

Măsura
3.2.8.

Măsura
3.2.9.

Măsura
3.2.10.

precum și măsurile anti-mită sunt
obligatorii atât angajaților
indiferent de nivelul ierarhic și se
referă la următoarele
foloase/beneficii care pot constitui
mită – cadouri, cheltuieli de
cazare/divertisment, călătorii,
sprijin politic, donații
caritabile/sponsorizări, efectuarea
unor plăți precum și solicitare și
extorcare de fonduri.
Elaborarea planului multianual de
acțiune care să conțină măsuri
destinate să asigure angajaților
comunicarea și instruirea
periodică, privind etica societăţii şi
măsurile anti-mită.
Efectuarea unor misiuni de
inspecție, control, audit intern și
evaluare privind activitatea
entităților de resurse umane.

Asigurarea resurselor umane,
materiale și financiare necesare
desfășurării activităților specifice
de resurse umane, având ca scop
final eficientizarea activității,
motivarea și responsabilizarea
personalului care își desfăşoară
activitatea în compartimentele de
resurse umane, pentru evitarea
apariției comportamentelor și
acțiunilor duplicitare care pot duce
la săvârșirea unor acte de corupție.
Participarea la cursuri de formare,
pregătire și perfecționare în
domeniul resurselor umane.

integritate și
persoanele de
contact.

evaluată
anual.

politica antimită a societăţii.

prevederile politicii
anti-mită și a
codului etic.

Regulamentele interne;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
salariaților.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Biroul M.R.O.R.U.

-Măsura cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul planurilor elaborate;
-Numărul rapoartelor de
progres transmise periodic.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Lipsa fondurilor
necesare participării la
cursuri de formare în
domeniul eticii și
anticorupției.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Directorul general;
-Entitățile de
Inspecție generală,
anticorupție, control
intern și audit intern.
.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Directorul general;
-Consiliul de
Administrație.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general;
-Rapoarte de control
-Rapoarte de
activitate.
-Bugetul de venituri
şi cheltuieli.

-Întîrzieri în elaborarea
și aprobarea rapoartelor
de activitate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de
inspecție, control și evaluare
efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări verificate
-Numărul de bugete aprobate
cu sume alocate pentru buna
desfășurare a activităților
specifice de resurse umane.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Biroul M.R.O.R.U.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul pe categorii de
personal care au participat la
formele de pregătire
profesională.

- Situații cu evidența
persoanelor care au
participat la
activități de formare,
pregătire și
perfecționare.

-Lipsa fondurilor
necesare participării la
cursuri de formare în
domeniul resurselor
umane;
-Nivel scăzut de

-Lipsa fondurilor
necesare bunei
desfășurări a activității
de resurse umane.

participare și implicare a
reprezentanților;
-Programa cursurilor
neadaptată profilului
participanților.

Obiectiv
Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în activitatea membrilor Consiliului de Administrație
Specific 3.3.
Măsura Prezentarea „Declarației de
-În limita
-Directorul general;
-Trimestrul
-Numărul declarațiilor
-Registrul de
-Inexistența
3.3.1
aderare la valorile fundamentale,
Bugetului -Responsabilii
III 2017.
prezentate;
procese verbale al
unui mecanism de
principiile, obiectivele și
aprobat.
Planului de integri-Conținutul corespunzător al
CA;
colectare sistematică a
mecanismul de monitorizare al
tate și persoanele de
acestora.
-Ordinea de zi a
datelor solicitate;
SNA 2016-2020” în CA-ul
contact.
ședințelor CA
-Neintroducerea pe
societăţii în vederea luării la
ordinea de zi a ședințelor
cunoștință de prevederilor acesteia.
CA a declarației.
.
Măsura Prezentarea planului de integritate
-În limita
-Directorul general;
-Trimestrul
-Numărul planurilor
-Registrul de
-Inexistența
3.3.2.
în CA-ul societăţii pentru luarea la Bugetului -Responsabilii
III 2017.
prezentate;
procese verbale al
unui mecanism de
cunoștință și alocarea resurselor
aprobat.
Planului de integri-Conținutul corespunzător al
CA;
colectare sistematică a
bugetare necesare implementării
tate și persoanele de
acestora;
-Ordinea de zi a
datelor solicitate;
măsurilor cuprinse în planul
contact.
-Bune practici dezvoltate.
ședințelor CA
-Neintroducerea pe
respectiv.
ordinea de zi a ședințelor
CA a planului de
integritate.
Măsura Asigurarea de către Consiliul de
-În limita
-Consiliul de
-Măsură cu
-Numărul de disfuncționalități -Registrul de
-Inexistența
3.3.3.
Administrație a integrității și
Bugetului Administrație.
caracter
sesizate.
procese verbale al
unui mecanism de
funcționalității sistemelor de
aprobat.
permanent
CA.
colectare sistematică a
raportare contabilă și financiară.
evaluată
datelor solicitate.
anual.
Măsura Asigurarea de către Consiliul de
-În limita
-Consiliul de
-Măsură cu
-Numărul de disfuncționalități -Registrul de
-Inexistența
3.3.4.
Administrație a realizării
Bugetului Administrație.
caracter
sesizate.
procese verbale al
unui mecanism de
planificării financiare.
aprobat.
permanent
CA.
colectare sistematică a
evaluată
datelor solicitate.
anual.
Măsura Asigurarea și verificarea de către
-În limita
-Consiliul de
-Măsură cu
-Numărul de disfuncționalități -Registrul de
-Inexistența
3.3.5.
Consiliul de Administrație a
Bugetului Administrație.
caracter
sesizate.
procese verbale al
unui mecanism de
funcționării sistemului de control
aprobat.
permanent
CA.
colectare sistematică a
intern/managerial.
evaluată
datelor solicitate.
anual.
Măsura Monitorizarea și gestionarea de
-În limita
-Consiliul de
-Măsură cu
-Numărul de conflicte sesizate. -Registrul de
-Inexistența
3.3.6.
către Consiliul de Administrație a
Bugetului Administrație.
caracter
procese verbale al
unui mecanism de
potențialelor conflicte de interese
aprobat.
permanent
CA.
colectare sistematică a

Măsura
3.3.8.

Măsura
3.3.9.

Măsura
3.3.10.

Măsura
3.3.11.

Măsura
3.3.12.

Măsura
3.3.13.

de la nivelul organelor de
administrare și conducere.
Participarea membrilor Consiliul
de Administrație la diverse forme
de perfecționare, instruire și
formare profesională în domeniul
guvernanței corporative și al
managementului întreprinderilor
publice.

evaluată
anual.
-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Consiliul de
Administrație;
-Biroul M.R.O.R.U.

Adoptarea de către Consiliul de
Administrație a Codului de Etică,
aplicabil inclusiv administratorilor,
și conținând prevederi cu privire la
conflictul de interese, politica
antimită și prevenirea și
combaterea corupției.
Evaluarea anuală și periodică la
termen a directorului general al
societăţii de către Consiliul de
Administrație.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Consiliul de
Administrație.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Consiliul de
Administrație.

Analizarea de către Consiliul de
Administrație a contractelor de
mandat și înscrierea în acestea a
criteriilor de integritate în cele în
care lipsesc.
Publicarea listei tuturor membrilor
CA și CV-urilor acestora pe pagina
web a societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Consiliul de
Administrație.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Publicarea rapoartelor semestriale
și anuale ale Consiliilor de
Administrație pe pagina web a
societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Consiliul de
Administrație;
-Persoanele responsabile cu aplicarea
prevederilor legii
544/2001;
-Administratorul
website-ului;
-Secretarul CA-ului.
-Consiliul de
Administrație;
-Persoanele responsabile cu aplicarea

datelor solicitate.
-Numărul membrilor
consiliilor de administrație
care au participat la diverse
forme de perfecționare,
instruire și formare
profesională;
-Numărul de
certificate/atestate
profesionale obținute;
-Bune practici dezvoltate.
-Numărul de coduri adoptate.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Lipsa fondurilor
necesare participării la
diverse forme de
perfecționare, instruire și
formare profesională;
-Programa cursurilor
neadaptată
profilului
participanților.

-Registrul de
procese verbale al
CA.

-Inexistența
unui mecanism de
colectare sistematică a
datelor solicitate.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.
-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.
-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de evaluări
efectuate.

-Registrul de
procese verbale al
CA.

-Inexistența
unui mecanism de
colectare sistematică a
datelor solicitate

-Numărul de contracte de
mandat upgradate.

-Registrul de
procese verbale al
CA.

-Inexistența
unui mecanism de
colectare sistematică a
datelor solicitate

-Numărul de liste și CV-uri
publicate.

-Pagina web a
societăţii.

-Întârzierea publicării la
termen a acestora.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată

-Numărul rapoartelor
publicate.

-Pagina web a
societăţii.

-Întârzierea publicării la
termen a acestora.

Măsura
3.3.14.

Publicarea hotărârilor AGA
destinate publicității în termen de
48 de ore de la adoptarea acestora.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
3.3.15.

Asigurarea participării persoanei
desemnate cu atribuţii de control
financiar de gestiune la şedinţele
Consiliului de Administraţie,
atunci când se dezbat probleme
financiare, contabile şi de control
financiar de gestiune (conform art.
10, alin (4) din HG nr. 1.151 din
27.11.2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind
modul de organizare şi exercitare a
controlului financiar de gestiune).
Informarea Consiliului de
Administrație cu privire la
exercitarea și rezultatele
controlului financiar de gestiune.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Elaborarea/actualizarea Normelor
metodologice proprii și a
Regulamentului de organizare și
funcționare a controlului financiar
preventiv.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
3.3.16.

Măsura
3.3.17.

Obiectiv
Specific 3.4.

prevederilor legii
544/2001;
-Administratorul
website-ului;
-Secretarul CA-ului.
-Consiliul de
Administrație;
-Persoanele responsabile cu aplicarea
prevederilor legii
544/2001;
-Administratorul
website-ului;
-Secretarul CA-ului.
- Preşedintelei
Consilului de
Administrație;
-Directorul general;
-Directorul
economic;
-Secretarul CA-ului.

anual.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de hotărâri AGA
publicate.

-Website-ul
societăţii.

-Întârzierea publicării la
termen a acestora.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de participări ale
persoanelor desemnate cu
atribuţii de control financiar de
gestiune.

-Ordinea de zi a
şedinţelor CA;
-Registrul de
procese verbale al
CA .

-Tratarea cu
superficialitate a măsurii.

-Directorul general.

-Trimestrial
sau ori de
câte ori se
impune.

-Numărul de informări
efectuate.

-Tratarea cu
superficialitate a măsurii.

- Preşedintele CAului pentru funcțiile
de top management;
-Directorul general
pentru celelalte
funcții de
conducere.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

–Numărul Normelor
metodologice proprii și a
Regulamentelor de organizare
și funcționare a controlului
financiar preventiv
elaborarate/actualizate.

-Ordinea de zi a
şedinţelor CA;
-Registrul de
procese verbale al
CA .
- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Întârzieri în
elaborarea/actualizarea
Normelor metodologice
proprii și a
Regulamentelor de
organizare și funcționare
a controlului financiar
preventiv.

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în activitatea financiar-contabilă

Măsura
3.4.1.

Elaborarea unui sistem de
proceduri financiare și contabile
(actualizarea lor în cazul în care
acestea există) politici contabile,
inclusiv a unui sistem de control
intern, conceput în mod rezonabil
pentru asigurarea menținerii cu
acuratețe a evidențelor și
registrelor, în scopul evitării
folosirii acestora pentru dare și
luare de mită sau ascunderea
acestei mite.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Responsabilii cu
asigurarea calității;
-Auditorul public
intern;
-Structura de control
intern, anticorupție/
control financiar de
gestiune;
-Președintele
Comisiei de
monitorizare a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial .

Semestrul
II/2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 9 – „Proceduri ”,
din Ordinul SGG nr.400/2015.

Măsura
3.4.2.

Respectarea prevederilor legale și
reglementărilor interne, incidente a
activității economico-financiarea.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul
economic.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de încălcări ale
prevederilor legale și
reglementărilor interne,
incidente activității
economico-financiarea.

Măsura
3.4.3.

Controlul proiectelor BVC anuale
privind respectarea prevederilor
legale în fundamentare, aprobare,
derulare, respectare OUG 26/2013
cu modificările și completările
ulterioare.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate;
-Politicile contabile;
-Procedură întreg
patrimoniul;
-Politica pe
inventariere;
-Politica pe contul
contabil;
-Politica pe
cercetare dezvoltare;
-Procedură pe
ajutoare financiare
acordate;
-Procedură pe
fundamentarea
documentară a
înregistrărilor
operațiilor
economice și
financiare în
contabilitate.
-Registrul de
înregistrări a
sancțiunilor
administrative și
disciplinare.
-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.

-Tratarea cu
superficialitate a
prevederilor legale și
reglementărilor interne,
incidente activității
economico-financiare.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității;
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de

Măsura
3.4.4.

Controlul execuției BVC-urilor
anuale privind respectarea
prevederilor legale în
fundamentare, promovare,
aprobare, execuție.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.4.5.

Verificarea respectării prevederilor
legale și a reglementărilor interne
cu privire la încasările și plățile în
lei și în valută, de orice natură, în
numerar sau prin virament.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.4.6.

Verificare respectării prevederilor
legale cu privire la înregistrarea în
evidența contabilă a operațiunilor
economico-financiare.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.4.7.

Controlul privind respectarea
prevederilor legale și a
reglementărilor interne cu privire
la întocmirea, circulația, păstrarea
și arhivarea documentelor primare,
contabile și a celor tehnicooperative.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

independență obiectivitate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență obiectivitate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență obiectivitate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență
obiectivitate,
imparțialitate și
integritate profesională.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență obiectivi-

Măsura
3.4.8.

Verificarea și analiza situațiilor
financiare și corelarea cu datele din
raportul administratorilor, conform
prevederilor HG nr. 1151/2012.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
semestrial
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.4.9.

Controlul execuției BVC-ul, la 6
luni privind respectarea
prevederilor legale în
fundamentare, aprobare, derulare,
respectare OUG 26/2013 cu
modificările și completările
ulterioare.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
semestrial
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.4.10.

Publicarea situațiilor financiare
anuale destinate publicității în
termen de 48 de ore de la
aprobarea acestora distinct pe
pagina web a societăţii la secțiunea
de guvernanță corporativă și ca
material AGA, la rubrica dedicată
AGA.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de situații financiare
anuale publicate.

-Website-ul
societăţii.

Măsura
3.4.11.

Publicarea raportărilor contabile
semestriale destinate publicității în
maximum 45 de zile de la
adoptarea acestora.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Consiliul de
Administrație;
-Persoanele
responsabile cu
aplicarea prevederilor legii 544/2001;
-Administratorul
website-ului
societăţii;
-Secretarul CA-ului.
-Consiliul de
Administrație;
-Persoanele
responsabile cu
aplicarea prevederilor legii 544/2001;
-Administratorul
website-ului
societăţii;
-Secretarul CA-ului.

tate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență obiectivitate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență obiectivitate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Întârzierea publicării la
termen a acestora.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul raportărilor
contabile semestriale
publicate.

-Website-ul
societăţii.

-Întârzierea publicării la
termen a acestora.

Măsura
3.4.12.

Verificarea utilizării conform
destinațiilor legale a sumelor
acordate de la bugetul general
consolidat.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.4.13.

Verificarea realizării indicatorilor
economico-financiari specifici
activității.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.4.14.

Verificarea realizării veniturilor și
încadrarea în nivelul cheltuielilor
aprobate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.4.15.

Verificarea gradului de realizare a
veniturilor, de efectuare a
cheltuielilor și de obținere a
rezultatului.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.4.16.

Elaborarea planului multianual de
acțiune pentru promovarea

-În limita
Bugetului

-Direcția
economică.

Trimestrul III
cu evaluare

-Numărul planurilor elaborate.

-Registrul de
evidență a

-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență obiectivitate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență obiectivitate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență obiectivitate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență obiectivitate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Întîrzieri în elaborarea
planurilor.

integrității în activitatea
economico-financiară.

aprobat.

Măsura
3.4.17.

Elaborarea programelor anuale și
tematica de control privind
activitatea economico-financiară.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Direcția
economică.

Măsura
3.4.18.

Elaborarea rapoartelor anuale de
activitate ale Direcției economice.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Direcția
economică.

Măsura
3.4.19.

Participarea la cursuri de formare,
pregătire și perfecționare în
domeniile economico-financiare.

-În limita
Bugetului
aproba

-Birou M.R.O.R.U.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul pe categorii de
personal care au participat la
formele de pregătire
profesională;
-Bune practici dezvoltate.

Măsura
3.4.20.

Asigurarea resurselor umane,
materiale și financiare necesare
desfășurării activităților
economico-financiare, având ca
scop final eficientizarea acestor
activități. Motivarea cu
responsabilizare și respect a
personalului care desfășoară
activități economico-financiare,
reducând posibilitatea apariției
comportamentelor și acțiunilor
duplicitare care pot precipita
decizia săvărșirii unor acte de
corupție.
Auditatarea cel puțin o dată la 3
ani, fără a se limita la acestea, a
următoarelor:

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Consiliul de
administrație.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de bugete aprobate
cu sume alocate pentru buna
desfășurare a activităților.

-Bugetul de venituri
şi cheltuieli.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Șefii structurilor de
audit public intern ai
CNR și societate.

-Măsură cu
caracter
permanent

-Numărul misiunilor de audit
desfășurate la nivelul CNR și
societate.

-Rapoartele de
audit;
- Registrul de

Măsura
3.4.21.

anuală și
rectificare
funcție de
riscurile
reziduale.
-Trimestrul
IV al anului
precedent
aplicării
programelor.
-Trimestrul
IV al anului
în curs.

documentelor
elaborate.

-Numărul planurilor elaborate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Întîrzieri în elaborarea
și aprobarea
programelor.

-Numărul rapoartelor de
activitate elaborate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.
- Situații cu evidența
persoanelor care au
participat la
activități de formare,
pregătire și
perfecționare.

-Întîrzieri în elaborarea
și aprobarea rapoartelor
de activitate.
-Lipsa fondurilor
necesare participării la
cursuri de formare în
domeniile juridic,
contencios, legislație;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților;
-Programa cursurilor
neadaptată profilului
participanților.
-Lipsa fondurilor
necesare bunei
desfășurări a activității.

-Întîrzieri în organizarea
și desfășurarea
misiunilor de audit

Măsura
3.4.22.

-activitățile financiare sau cu
implicații financiare desfășurate de
CNR și societate din momentul
constituirii angajamentelor până la
utilizarea fondurilor de către
beneficiarii finali, inclusiv a
fondurilor din finanțare externă;
-plățile asumate prin angajamente
bugetare și legale, inclusiv din
fondurile comunitare;
-constituirea veniturilor publice,
respectiv modul de autorizare și
stabilire a tipurilor de creanță,
precum și a facilităților acordate la
încasarea acestora;
-alocarea creditelor bugetare.
Actualizarea
procedurilor/metodologiilor
privind raportarea contabilă și
financiară ținând cont de
prevederile ordinului 400/2015
privind controlul intern/
managerial

Obiectiv
Specific 3.5.

Măsura
3.5.1.

evaluată
anual.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial;
-Responsabilii
asigurarea calității.

-Trimestrul II
2017.

-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial;
-Responsabilii

-Trimestrul I
2018.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 14 – „Raportarea
contabilă și financiară” din
Ordinul SGG nr.400/2015.

evidență a
documentelor
elaborate.

public intern.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice, vânzări, import și
export

Actualizarea/ elaborarea
procedurilor/ metodologiilor
privind reglementarea activităţilor
de achiziții/vânzări, import/export
ținând cont de prevederile
ordinului 400/2015 privind
controlul intern/ managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 9 – „Proceduri”
din Ordinul SGG nr.400/2015.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

Măsura
3.5.2.

Transparentizarea procesului de
achiziții publice.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

Măsura
3.5.3.

Desemnarea prin decizie a
directorului general a persoanelor
responsabile cu completarea
„Registrului unic de evidență a
contractelor ” (conform Ordinului
Ministrului Economiei nr.
1089/05.07.2010 și a circularei
XI/90392/10.09.2009 a Inspecției
generale a Ministerului
Economiei).
Elaborarea/actualizarea
„Registrului unic de evidență a
contractelor” (conform Ordinului
Ministrului Economiei nr.
1089/05.07.2010 și a circularei
XI/90392/10.09.2009 a Inspecției
generale a Ministerului
Economiei).
Elaborarea planurilor anuale de
achiziții și rectificarea acestora, ori
de câte ori este nevoie, conform
prevederilor legale pe parcursul
derulării acestora (acordând o mare
atenție la modul de întocmire astfel
încât să nu se facă o supraevaluare
a necesităților sau definirea
necesităților să se facă în
beneficiul unui operator).
La etapa de pregătire a
documentației pentru procesul de
achiziții să se evite:
-împărțirea unui contract pe
porțiuni în vederea evitării
pragurilor legii achizițiilor publice;

-În limita
Bugetului
Aprobat.

Măsura
3.5.4.

Măsura
3.5.5.

Măsura
3.5.6.

asigurarea calității;
-Serviciul achiziții,
vânzări .
- Serviciul Achiziţii,
Depozite;
- Biroul A.P.I.P;
-Administratorul
website-ului.
-Directorul general.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.
-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de documentații
publicate;
-Bune practici dezvoltate.

-Website-ul
societăţii.

-Numărul deciziilor emise.

- Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

-Întîrzieri în emiterea
deciziilor.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Directorul general;
-Persoana responsabilă cu completarea „Registrului
unic de evidență a
contractelor”.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Nr registrelor elaborate;
-Numărul
contractelor/comenzilor
înregistrate cu întârziere.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Întîrzieri în elaborarea
și completarea
registrelor.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Serviciul achiziții.

-Trimestrul
IV al anului
precedent
aplicării
programelor.

-Numărul planurilor de
achiziții elaborate.

- Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Nivel scăzut de
implicare a
reprezentanților
responsabili;
-Întîrzieri în elaborarea
planurilor de achiziții.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Serviciu achiziții.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul documentațiilor de
achiziții contestate.

- Registrele de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Nivel scăzut de
implicare a
reprezentanților
responsabili.

-invocarea excepțiilor prin
necesitatea urgentă a achizițiilor;
-subevaluarea valorii contractului
pentru evitarea pragurilor;
-elaborarea criteriilor de
eligibilitate discriminatorii
(activitate în domeniu specifică,
cifră de afaceri, informații
financiare, etc.);
-perioadă de depunere a ofertelor
foarte scurtă;
-garanție de participare foarte
mare;
-anularea procedurilor.
La etapa de selecție și atribuire
pentru procesul de achiziții să se
evite:
-elaborarea criteriilor de evaluare
discriminatorii;
-abuzul de operațiuni birocratice;
-prevederile contractuale (durata
prea mare, inexistența unor
prevederi anticorupție etc.);
-încălcarea repetată a prevederilor
Legii achizițiilor publice (decizii
CNSC);
-scorare nedreaptă.
La etapa de derulare contract
pentru procesul de achiziții să se
evite modificarea strategică a
contractului.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Serviciul achiziții.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul documentațiilor de
achiziții contestate (decizii
CNSC).

- Registrele de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Nivel scăzut de
implicare a
reprezentanților din
entitățile responsabile.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Serviciul achiziții.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul documentațiilor de
achiziții contestate (decizii
CNSC).

-Nivel scăzut de
implicare a
reprezentanților din
entitățile responsabile.

Măsura
3.5.9.

Elaborarea rapoartelor anuale
privind realizarea planurilor de
achiziții pe anul în curs.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Serviciul achiziții.

-Trimestrul
IV al anului
în curs.

-Numărul rapoartelor privind
realizarea planurilor de
achiziții elaborate.

- Registrele de
evidență a documentelor elaborate;
-Procesele verbale
de punere în
funcțiune.
- Registrele de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.5.10.

Elaborarea Codului de etică în
achiziții.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Serviciul achiziții;
-Responsabilul
asigurarea calității.

-Trimestrul
IV 2017.

-Numărul de documente
elaborate;
-Bune practici dezvoltate.

Măsura
3.5.7.

Măsura
3.5.8.

-Registru de
înregistrări ale
documentelor

-Nivel scăzut de
implicare a
reprezentanților din
entitățile responsabile;
-Întîrzieri în elaborarea
planurilor de achiziții.
-Lipsa unui instrument
pentru evitarea situațiilor
premergătoare

elaborate.

Măsura
3.5.11.

Implementarea Codului de etică în
achiziții.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Conducerea
societăţii.

-Semestrul I
2018.

-Numărul situațiilor de
nerespectare a Codului de
etică în achiziții.

Măsura
3.5.12.

Evaluarea adecvării controlului
interrn al achizițiilor .

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Audit public intern.

-Semestrul II
2017.

-Numărul de rapoarte de audit
public intern elaborate.

Măsura
3.5.13.

Elaborarea/actualizarea
Regulamentelor privind
organizarea și desfășurarea
procedurii de valorificare a
deșeurilor rezultate în urma
delaborării/dezmembrării
armamentului și munițiilor militare
preluate în administrare de la
MAapN, în condițiile OUG
38/14.10.2010.
Asigurarea participării la cursuri
de formare, pregătire și
perfecționare în domeniul
achizițiilor/vânzărilor.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Biroul Vânzări .

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de regulamente
elaborate/actualizate.

- Registrele de
evidență a
documentelor
elaborate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Biroul M.R.O.R.U.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul pe categorii de
personal care au participat la
formele de pregătire
profesională;
-Bune practici dezvoltate.

- Situații cu evidența
persoanelor care au
participat la
activități de formare,
pregătire și
perfecționare .

Măsura
3.5.14.

Obiectiv
Specific 3.6.

Măsura
3.6.1.

Înregistrări ale
documentelor
elaborate;
-Rețeaua intranet.
- Registrele de
evidență a documentelor elaborate.

fenomenului de corupție;
-Nivel scăzut de
implicare a
reprezentanților din
entitățile responsabile.
-Lipsa personalului
specializat în implementarea conduitei morale în
activitatea de achiziții.
-Întîrzieri în desfășurarea
misiunilor și elaborarea
rapoartelor de audit
intern.
-Întîrzieri în desfășurarea
activităților de
elaborare/actualizare a
regulamentelor.

-Lipsa fondurilor
necesare participării la
cursuri de formare în
domeniul achizițiilor;
- Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților;
- Programa cursurilor
neadaptată profilului
participanților.

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri

Implementarea Standardului ISO
37001 - Sistemul de Management
Anti-mită.

-În limita
Bugetului
aprobat.

- Președintele
Consiliului de
Administrație;
- Directorul general;
- Responsabillul cu
asigurarea calității.

-Trimestrul
IV 2018.

-Numărul de societăți din
cadrul CNR care au
implementat Standardul ISO
37001 - Sistemul de
Management Anti-mită.

-Certificatele ISO
37001.

-Resurse umane,
materiale și financiare
insuficiente;
-Tratarea cu superficialitate a rolului și
importanței activităților

Obiectiv
Specific 3.7.

de implementare a
Standardului ISO 37001
Sistemul de management
Anti-mită ;
-Nivelul scăzut de
implicare a Directorului
General.

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul administrării patrimoniului, valorificării
activelor şi privatizării

Măsura
3.7.1.

Asigurarea întegrității
patrimoniului societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general.

Măsura
3.7.2.

Informarea auditorilor interni și
auditorilor financiari independenți
cu privire la declanșarea activității
de inventariere, aceștia putând
oricând participa la urmărirea
modului de organizare și realizare
a inventarierii.
Analizarea posibilității de a
desemna din rândul membrilor CA
a unor persoane care să participe la
actul de inventariere.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Președintele
Consiliului de
Administrație.

Măsura
3.7.4.

Actualizarea/elaborarea
procedurilor/ metodologiilor
privind organizarea și efectuarea
inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor și capitalurilor
proprii ținând cont de prevederile
ordinului 400/2015 privind
controlul intern/ managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
3.7.5.

Verificare respectării prevederilor
legale și a reglementărilor interne
cu privire la existența, integritatea,

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Comisia de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial;
-Responsabilii
asigurarea calității.
-Control financiar
de gestiune.

Măsura
3.7.3.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.
-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Număr de sancțiuni
administrative aplicate.

-Registrul de decizii
emise de diectorul
general.

-Nivel scăzut de
implicare a
reprezentanţilor.

-Numărul de informări făcute;
-Bune practici dezvoltate.

-Registru de
înregistrări ale
documentelor
elaborate.

-Nivelul scăzut de
implicare a Directorului
General.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.
-Trimestrul
IV 2017.

-Numărul de membri CA
desemnați să participe la actul
de inventariere.

-Registrul de
procese verbale al
CA-ului.

-Nivelul scăzut de
implicare al președintelui
CA-ului.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 9 – „Proceduri”
din Ordinul SGG
nr.400/2015.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

-Măsură cu
caracter
permanent

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control

-Registrul de
evidență a
documentelor

-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.

păstrarea și utilizarea mijloacelor
și resurselor, deținute cu orice titlu,
și modul de reflectare a acestora în
evidența contabilă.

evaluată
anual.

financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

elaborate.

Măsura
3.7.6.

Verificarea respectării prevederilor
legale și a reglementărilor interne
cu privire la modul de efectuare a
inventarierii anuale a elementelor
de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.7.7.

Verificarea respectării programelor
de reducere a arieratelor și a
stocurilor.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Control financiar
de gestiune.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate;
- Număr de misiuni de control
financiar efectuate;
- Număr de măsuri trasate;
- Numărul de lucrări
verificate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
3.7.8.

Elaborarea programelor anuale de
investiții.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general ;
-Biroul APIP.

- Numărul de programe de
investiții elaborate.

-Registrul de
evidență a
documentelor.

Măsura
3.7.9.

Elaborarea rapoartelor anuale
privind realizarea de investiții pe
anul în curs.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general ;
-Biroul APIP.

-Trimestrul
IV al anului
precedent
aplicării
programelor.
-Trimestrul
IV al anului
în curs.

- Numărul de rapoarte anuale
de realizarea de investiții pe
anul în curs elaborate.

-Registrul de
evidență a
documentelor.

-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență obiectivitate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență obiectivitate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Presiuni din partea
conducătorilor entităților
controlate care pot aduce
atingere principiilor de
independență obiectivitate, imparțialitate și
integritate profesională.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Întîrzieri în elaborarea
planurilor de investiții.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței activității.
-Întîrzieri în elaborarea
rapoartelor.

OBIECTIVUL GENERAL 4
CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE
ANGAJAȚII SOCIETĂTII
Obiectiv
Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul societăţii

Specific 4.1.

Măsura
4.1.1.

Dezvoltarea componentei
anticorupție a curiculumului de
formare continuă pentru personalul
propriu.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Biroul M.R.O.R.U;
-Responsabilii
planurilor de
integritate.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Număr de angajați care au
participat la programe de
formare continuă;
-Numărul și tipul de teme
incluse în programe;
-Bune practici dezvoltate;
-Numărul rapoartelor de
progres transmise periodic.

-Rapoarte privind
participarea.

Măsura
4.1.2.

Participarea la programele de
formare, pregătire și perfecționare
cu tematică în domeniul specific al
anticorupției și certificarea ANC a
persoanelor care răspund de
implementarea planului sectorial și
inventarul măsurilor anticorupție,
precum și de completarea
indicatorilor de evaluare.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general ;
-Birou M.R.O.R.U;
-Responsabilii
planului de
integritate.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Număr de angajați cu atribuții
specifice care au participat la
aceste programe și au fost
certificați ANC;
-Numărul și tipul de teme
incluse în programe;
-Numărul de exerciții practice
incluse în programe;
-Bune practici dezvoltate.

-Rapoarte privind
participarea.

Măsura
4.1.3.

Implementarea unui program de
formare online dezvoltat pe
tematica prevenției și combaterii
corupției

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Biroul M.R.O.R.U;
-Responsabilii
planului de
integritate.

-Măsură cu
caracter
permanent și
evaluare
anuală.

-Număr de angajați care au
participat la programe de
formare continuă;
-Numărul și tipul de teme
incluse în programe;
-Fișe de post completate
pentru a include obligativitatea
urmăririi cursului online;
-Numărul de persoane cu
funcții de conducere care au
urmat cursurile online;
-Numărul de persoane cu
funcții de conducere care au
obținut punctaj minim;
-Numărul de persoane cu
funcții de execuție care au
urmat cursurile online;
-Numărul de persoane cu

-Rapoarte privind
participarea;
-Fișele de post ale
angajaților ;
-Dosarele de
personal ale
angajaților .

-Nivelul scăzut de
implicare a Directorilor
Generali, șefilor
compartimentelor de
pregătire profesională și
a coordonatorilor
planurilor de integritate
din CNR și societate;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților CNR și
societate.
-Număr redus de
programe cu tematică în
domeniul specific al
anticorupției;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților;
-Programa cursurilor
neadaptată profilului
participanților.
-Resurse financiare
insuficiente;
-Nivel scăzut de
participare a salariaților;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților;
-Programa cursurilor
neadaptată
profilului
participanților.

Măsura
4.1.4.

Asigurarea participării propriilor
angajați la instruiri periodice
privind normele etice și de
conduită

Obiectiv
Specific 4.2.

Măsura
4.2.1.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general ;
-Birou M.R.O.R.U;
-Coordonatorii
planului de integritate în cooperare cu
compartimentele
juridice din
companie și
societate.

-Măsură cu
caracter
permanent și
evaluare
anuală.

funcții de execuție care au
obținut punctaj minim;
-Bune practici dezvoltate.
-Numar de angajați care au
participat la instruirile
periodice;
-Numărul și tipul de teme
incluse în programul de
instruire;
-Bune practici dezvoltate.

-Rapoarte de
participare;
-Chestionare de
evaluare.

-Tratarea cu
superficialitate a
participării la sesiunile
de instruire.
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților;
-Programa instruirilor
neadaptată
profilului
participanților.

Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie

Participarea coordonatorilor şi
responsabililor planului de
integritate la campanii de
informare sectoriale/naționale a
publicului cu privire la prevenirea
și combaterea corupției organizate
de instituțiile publice centrale ale
statului, ONG-uri, instituții massmedia, etc.

-În limita
Bugetului
aprobat;.

-Directorul general;
-Coordonatorii
planului de
integritate în
cooperare cu
compartimentele
juridice ale
companiei și
societăţii.

-Măsură cu
caracter
permanent și
evaluare
anuală.

-Numar de campanii de
informare sectoriale/ naționale
la care s-a participat;
-Numărul și tipul de mesaje
promovate;
-Bune practici dezvoltate.

-Rapoarte de
participare;
-Chestionare de
evaluare;
-Parteneriate
încheiate.

-Tratarea cu
superficialitate a
participării la campaniile
de informare
sectoriale/naționale;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților;
-Tematica de informare
neadaptată profilului
participanților.

OBIECTIVUL GENERAL 5
CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE
Obiectiv
Dezvoltarea colaborării cu organele judiciare și administrative privind sesizarea cazurilor care prezintă suspiciuni de săvărșire a
Specific 5.1.
unor fapte de corupție.

Măsura
5.1.1.

Intensificarea cooperării cu
organele judiciare prin
valorificarea rezultatelor
activităților de audit, control
intern, control financiar de
gestiune și control financiar
preventiv.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Șefii corp control şi
de control ai CNR şi
societate;
-Șefii structurilor de
audit intern ai CNR
și societate;

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
semestrial.

-Număr de sesizări transmise
organelor judiciare;
-Număr de sesizări confirmate
prin trimiteri în judecată și
condamnări definitive;
-Număr de activități de
formare profesională comune.

-Rapoarte
anuale de
activitate;
-Protocoale
de cooperare;
-Statistică
Judiciară.

-Inexistența unei
protecții reale a
persoanelor ce
desfășoară activități de
inspecție și control;
-Orientarea
practicii conducerilor

-Persoanele
desemnate să
efectueze controlul
financiar preventiv.

Obiectiv
Specific 5.2.

Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi
nejustificate

Măsura
5.2.1.

Identificarea persoanelor de
conducere din cadrul companiei și
societate care conform Legii nr.
176 privind integritatea în
exercitarea funcțiilor și
demnităților publice au obligația
declarării averii și intereselor.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
5.2.2.

Desemnarea prin decizie a
directorului general a persoanelor
responsabile cu asigurarea
prevederilor legale privind
declarațiile de avere și interese.
Persoanele desemnate sunt
subordonate direct directorilor
generali ai companiei și societăţii,
care răspund pentru desfășurarea în
bune condiții a activității acestora.
Înființarea/actualizarea registrelor
speciale cu caracter public,
denumite Registrul declarațiilor de
avere și Registrul declarațiilor de
interese după modelul stabilit prin
Hotărâre a Guvernului.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
5.2.3.

entităților companiei
spre rezolvarea
problemelor în interiorul
acestora;
-Lipsa unui instrument
pentru evitarea situațiilor
premergătoare
fenomenului de corupție;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Șefii compartimentelor juridice ai
CNR și societate;
-Biroul M.R.O.R.U;
-Persoanele
responsabile cu
asigurarea prevederilor legale privind
declarațiile de avere
și interese la nivelul
CNR și al societăţii.
-Directorul general;
-Biroul M.R.O.R.U.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul persoanelor din
cadrul CNR și societate care
au obligația potrivit legii să
depună declarații de avere și
interese.

-Structura
organizatorică a
CNR și societate;
-Ștatul de funcții.

-Lipsa persoanelor
desemnate pentru
gestionarea declarațiilor
de avere și interese
-Tratarea cu
superficialitate a măsurii
de către directorii
generali ai CNR și
societate.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul persoanelor
responsabile cu asigurarea
prevederilor legale privind
declarațiile de avere și interese
desemnate.

-Fișele de post ale
salariaților;
-Registrele de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

-Tratarea cu
superficialitate a măsurii
de către directorii
generali ai CNR și
societate;

-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile
de avere și interese.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de registre speciale
privind declarațiile de avere și
interese inființate la societate.

-Registrul special de
declarații de avere;
-Registrul special de
declarații de
interese.

-Nu este cazul

Măsura
5.2.4.

Punerea la dispoziția personalului
din cadrul societăţii a formularelor
declarațiilor de avere și ale
declarațiilor de interese.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile
de avere și interese.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de formulare ale
declarațiilor de avere și ale
declarațiilor de interese puse la
dispoziția personalului pentru
a fi completate.

Măsura
5.2.5.

Oferirea de consultanță,
persoanelor care potrivit legii au
obligația să depună declarații de
avere și interese, pentru
completarea corectă a rubricilor
din declarații și pentru depunerea
în termen a acestora.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile
de avere și interese.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul persoanelor care au
primit consultanță;
-Numărul de soluții
identificate pentru
îmbunătățirea procesului de
completare și depunere a
declarațiilor de avere și de
interese;
-Bune practici dezvoltate.

Măsura
5.2.6.

Primirea și înregistrarea
declarațiilor de avere și ale celor de
interese de către persoanele
responsabile cu asigurarea
prevederilor legale privind
declarațiile de avere și interese și
eliberarea la depunere a dovezi de
primire.
Trimiterea la agenția de integritate,
în vederea îndeplinirii atribuțiilor
de evaluare, a copiilor certificate
ale declarațiilor de avere și ale
declarațiilor de interese depuse
precum și câte o copie certificată a
registrelor speciale, în termen de
cel mult 10 zile de la primirea
acestora.
Întocmirea, după expirarea
termenului de depunere, a listei cu
persoanele care nu au depus
declarațiile de avere și declarațiile
de interese în acel termen și

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile
de avere și interese.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul persoanelor care au
depus declarații de avere și de
interese;
-Numărul persoanelor cărora li
s-au eliberat dovezi de
primire.

-Registrele speciale
de declarații de
avere;
-Registrele speciale
de declarații de
interese.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile
de avere și interese.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul copiilor certificate
după declarațiile de avere și de
interese transmise;
-Numărul copiilor certificate
după registrele speciale
transmise.

-Registreul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul persoanelor
informate că nu au depus
declarații de avere și interese
în termenul legal și că în 10
zile lucrătoare trebuie să-și

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

Măsura
5.2.7.

Măsura
5.2.8.

-Evidența cu
personalul din
cadrul societăţii care
au primit formulare
pentru a fi
completate;
Rapoarte de
activitate.
-Rapoarte de
activitate.

-Tratarea cu
superficialitate a măsurii
de către persoanele
responsabile cu
asigurarea prevederilor
legale privind
declarațiile de avere și
interese.
-Tratarea cu
superficialitate a măsurii
de către persoanele
responsabile cu
asigurarea prevederilor
legale privind
declarațiile de avere și
interese;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
salariaților.
-Tratarea cu
superficialitate a măsurii
de către persoanele
responsabile cu
asigurarea prevederilor
legale privind
declarațiile de avere și
interese.
-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către
persoanele responsabile
cu asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile de
avere și interese.
-Tratarea cu
superficialitate a măsurii
de către persoanele
responsabile cu
asigurarea prevederilor

Măsura
5.2.9.

Măsura
5.2.10.

Măsura
5.2.11.

informarea de îndată a acelor
persoane, solicitându-le un punct
de vedere în 10 zile lucrătoare.
Afișarea și menținerea declarațiilor
de avere și interese pe website-ul
societăţii în cel mult 30 de zile de
la primire, prin anonimizarea
adresei imobilelor declarate, cu
excepția localității unde sunt
situate, adresei instituției care
administrează activele financiare, a
codului numeric personal, precum
și a semnăturii.
Declarațiile de avere și cele de
interese se păstrează pe pagina de
internet a societăţii pe toată durata
exercitării funcției/ mandatului și 3
ani după încetarea acestora și se
arhivează potrivit legii.
Trimiterea până la data de 1 august
a aceluiași an la ANI a listelor
definitive cu persoanele care nu au
depus în termen sau au depus cu
întârziere declarațiile de avere și
declarațiile de interese, însoțită de
punctele de vedere primite.
Dacă în termen de 10 zile de la
primirea declaraților de avere și a
celor de interese, persoanele
responsabile cu asigurarea
prevederilor legale privind
declarațiile de avere și interese
sesizează deficiențe în completarea
acestora, vor recomanda, în scris,
pe bază de semnătură sau scrisoare
recomandată, persoanei în cauză
rectificarea declarației de avere
și/sau a celei de interese, în cel
mult 30 de zile de la transmiterea
recomandării.
Rectificarea declarației poate fi
inițiată și de persoana care a

de avere și interese.
-În limita
Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile
de avere și interese.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile
de avere și interese.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile
de avere și interese.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

exprime un punct de vedere cu
privire la situația creată.
-Numărul de liste întocmite.
-Numărul declarațiilor de
avere și de interese afișat pe
web-site-ul societăţii.

legale privind declarațiile de avere și interese.
-Website-ul
societăţii.

-Tratarea cu
superficialitate a măsurii
de către persoanele
responsabile cu
asigurarea prevederilor
legale privind
declarațiile de avere și
cele de interese.

-Numărul de liste transmise la
ANI.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Numărul de recomandări de
rectificare a declarației de
avere și/sau a celei de interese.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către
persoanele responsabile
cu asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile de
avere și cele de interese.
-Tratarea cu
superficialitate a măsurii
de către persoanele
responsabile cu
asigurarea prevederilor
legale privind
declarațiile de avere și
cele de interese.

Măsura
5.2.12.

întocmit-o, în termen de 40 de zile
de la depunerea inițială.
Transmiterea de îndată la ANI a
declarațiilor de avere și/sau a celor
de interese (rectificate) însoțite de
documentele justificative, în copie
certificată.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile
de avere și interese.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de declarații de
avere și/sau de interese
transmise la ANI.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.

-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile
de avere și interese.
-Șefii
compartimentelor
juridice ai CNR și
societate.
-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile
de avere și interese.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul persoanelor care au
primit consultanță;
-Bune practici dezvoltate.

-Rapoarte de
activitate.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul persoanelor care au
fost instruite;
-Numărul de programe de
educație și conștientizare
organizate;
-Bune practici dezvoltate.

-Situații cu
persoanele care au
fost instruite.

-Persoanele
responsabile cu
asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile
de avere și interese.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul pe categorii de
personal care au participat la
formele de pregătire
profesională;
-Bune practici dezvoltate.

- Situații cu evidența
persoanelor care au
participat la
activități de formare,
pregătire și
perfecționare.

Măsura
5.2.13.

Acordarea de consultanță referitor
la conținutul și aplicarea
prevederilor legale privind
declararea și evaluarea averii, a
conflictelor de interese și a
incompatibilităților persoanelor
care solicită clarificări cu privire la
cadrul legislativ care guvernează
sistemul de integritate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
5.2.14.

Dinamizarea activității de
prevenție, conștientizare și
educație în cazul persoanelor care
au obligația depunerii declarațiilor
de avere și interese.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
5.2.19.

Participarea la cursuri de formare,
pregătire și perfecționare privind
integritatea în exercitarea funcțiilor
și demnităților publice.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către
persoanele responsabile
cu asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile de
avere și cele de interese.
-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către
persoanele responsabile
cu asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile de
avere și interese și de
către șefii compartimentelor juridice ai CNR și
societate.
-Tratarea cu superficialitate a măsurii de către
persoanele responsabile
cu asigurarea
prevederilor legale
privind declarațiile de
avere și interese și de
către șefii compartimentelor juridice ai CNR și
societate;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților.
-Lipsa fondurilor
necesare participării la
cursuri de formare în
domeniul integrității,
eticii și anticorupției;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților;
-Programa cursurilor
neadaptată profilului

Obiectiv
Specific 5.3.

participanților.

Consolidarea mecanismelor de inspecție și control intern, integrarea conceptului de control triplu (a treia dimensiune, procesarea
electronică a documentelor)

Măsura
5.3.1.

Verificare modului în care s-a
asigurarat respectarea politicii antimită, a măsurilor controlului intern
și a codului etic, de către fiecare
angajat indiferent de nivelul
ierarhic.

-În limita
Bugetului
aprobat.

- Directorul general;
-Entitățile de control
financiar de
gestiune,
anticorupție și
control intern.

-Măsura cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de rapoarte de
control elaborate.

Măsura
5.3.2.

Directorul general va asigura
elaborarea, aprobarea, aplicarea și
perfecționarea structurilor
organizatorice, reglementărilor
metodologice, procedurilor și
criteriilor de evaluare, pentru a
satisface cerințele generale și
specifice de control
intern/managerial.
Sprijinirea entităților de control
financiar de gestiune, anticorupție
și control intern de către
conducerea societăţii în scopul
stabilirii unor măsuri anti-mită
asumate prin decizii.
Consolidarea autonomiei
operaționale a structurilor de
anticorupţie, control financiar de
gestiune, control intern și audit și
conștientizarea factorilor de
decizie cu privire la importanța
celor două structuri în actul de
management al societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

- Directorul general.

-Măsura cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

- Numărul de acțiuni
întreprinse de directorul
general care vin în sprijinul
dezvoltării sistemului de
control intern/managerial.

-În limita
Bugetului
aprobat.

- Directorul general;
-Entitățile de control
financiar de
gestiune,anticorupție
și control intern.

-Semestrul II
2017.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
- Entitățile de
control financiar de
gestiune,anticorupție
și control intern;
-Structura de audit
public intern.

Asigurarea personalului necesar
bunei funcționări a structurilor de
control financiar de gestiune,

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Biroul M.R.O.R.U.

Măsura
5.3.2.

Măsura
5.3.3.

Măsura
5.3.4.

- Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general;
- Rapoarte de
Control;
-Rapoarte de
activitate.
-Rapoarte de
activitate.

-Lipsa reglementărilor
interne anticorupție
menționate în
Regulamentele interne;

-Numărul deciziilor și
declarațiilor emise;
-Conținutul corespunzător al
acestora.

-Registrul de
evidență a deciziilor
emise de directorul
general.

-Lipsa persoanelor
perfecționate, instruite,
calificate în domeniul
anticorupție.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
semestrial.

-Număr de angajati raportat la
volumul de activitate;
-Resurse materiale alocate;
-Număr de recomandări
formulate/
implementate.

-Rapoarte anuale de
activitate.

-Măsură cu
caracter
permanent

-Numărul persoanelor care fac
parte din structurile de
inspecție generală, control

-Dosarele de
personal;
-Ștatele de funcții.

-Resurse umane și
financiare insuficiente;
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței
activităților de audit
intern, control intern,
control financiar de
gestiune/anticorupție în
structurile de
management ale
societăţii.
-Resurse umane și
financiare insuficiente;
-Tratarea cu

-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței
implementării și
susţinerii dezvoltării
sistemului de control
intern/managerial

anticorupţie, control intern.

Obiectiv
Specific 5.4.

evaluată
anual.

intern, anticorupție și
antrifraudă ale CNR și
societate pe categorii
profesionale;
-Numărul de angajați raportat
la volumul de activitate.

superficialitate a rolului
și importanței
activităților inspecție
generală, control intern,
anticorupție și
antrifraudă de către
directorii generali ai
CNR și societate.

Creşterea gradului de recuperare a prejudiciilor produse societăţii

Măsura
5.4.1.

Dinamizarea activității de
cooperare cu instituțiile și
autoritățile publice în vederea
recuperării prejudiciilor societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general;
-Șefii structurilor în
care se desfășoară
activități juridice din
CNR și societate.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de activități
desfășurate;
-Numărul și tipul de
documente încheiate cu
instituțiile și autoritățile
publice.
-Numărul și tipul de proceduri
la care s-a recurs.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate;
-Rapoarte de
activitate.
-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate;
-Rapoarte de
activitate.

Măsura
5.4.2.

Recurgerea la procedurile de
mediere sau concilere ori de cîte
ori este cazul în vederea accelerării
procesului de recuperare a
prejudiciilor societăţii.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

Măsura
5.4.3.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul general.

Măsura
5.4.4.

Elaborarea unei proceduri privind
recuperarea prejudiciilor societăţii
în care să fie avute în vedere și
modalități de stimulare și de
premiere a personalului care
contribuie direct la recuperarea
acestora.
Întocmire a planurilor anuale de
recuperare a creanțelor.

-Semestrul II
2017.

-Numărul de proceduri
elaborate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate;
-Rapoarte de
activitate.

-În limita
Bugetului
aprobat.

Măsura
5.4.5.

Elaborarea rapoartelor anuale
privind recuperarea creanțelor.

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Directorul
comercial;
-Șefii structurilor în
care se desfășoară
activități juridice din
CNR și societate.
-Directorul
comercial;
-Șefii structurilor în

-Trimestrul
IV al anului
precedent
aplicării
planului de
prevenire.
-Trimestrul
IV al anului
în curs.

-Numărul de planuri elaborate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate;
-Rapoarte de
activitate.
-Registrul de
evidență a
documentelor

-Numărul de rapoarte
elaborate.

-Întârzieri în declanșarea
activităților de cooperare
cu instituițiile și
autoritățile publice în
vederea recuperării
prejudiciilor.
-Teama de a recurge la
procedurile de mediere
sau concilere pe motiv
de interpretare, al
organelor de control ale
statului (Curtea de
Conturi a României,
ANAF, garda financiară,
etc.).
-Întârzieri în elaborarea
procedurilor;
-Resurse umane
specializate insuficiente.

-Întârzieri în elaborarea
planurilor;
-Resurse umane
specializate insuficiente.
-Întârzieri în elaborarea
rapoartelor;
-Resurse umane

Măsura
5.4.6.

care se desfășoară
activități juridice din
CNR și societate.
-Directorul general;
-Directorul
comercial;
-Șefii compartimentelor juridice din
CNR și societate.

Includerea în contractele încheiate
a unor clauze asiguratorii permise
de lege care să conducă la
recuperarea accelerată a posibilelor
prejudicii (clauză de arbitraj,
garanții de bună execuție a
contractului, pact comisoriu, etc.).

-În limita
Bugetului
aprobat.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

Măsura
6.1.

Monitorizarea implementării
„Planului de integritate general
privind activitățile și acțiunile
necesare a fi întreprinse pentru
prevenirea și combaterea corupției
pe perioada 2016 – 2020 și
implementarea SNA 2016-2020” și
participarea la sistemul național de
monitorizare a SNA 2016-2020.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Directorul general;
-Responsabilii
Planului de
integritate și
persoanele de
contact.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

Măsura
6.2.

Monitorizarea activităților de
implementare a sistemelor de
control intern/ managerial .

-În limita
Bugetului
aprobat.

Președintele
Comisiei de
monitorizare,
coordonare și
îndrumare
metodologică a
dezvoltării
sistemului de
control intern/

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul și tipul clauzelor
introduse.

elaborate;
-Rapoarte de
activitate.
-Contractele
încheiate de CNR și
societate.

specializate insuficiente.
-Tratarea cu
superficialitate a rolului
și importanței măsurii.

OBIECTIVUL GENERAL 6
CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE
ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SOCIETATII
Obiectiv
Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc şi standarde de control managerial intern
Specific 6.
-Numărul de activități
desfășurate;
-Numărul procedurilor
elaborate;
-Numărul de funcții sensibile
inventariate;
-Numărul de riscuri
identificate, evaluate și
înregistrate în Registrul
riscurilor;
-Gradul de conformitate a
sistemului de control intern/
managerial la data raportării
anuale;
-Numărul de rapoarte de
activitate elaborate;
-Bune practici dezvoltate.
-Numărul de Rapoarte anuale
asupra controlului
intern/managerial elaborate;
-Numărul rapoartelor de
progres transmise periodic;
-Numărul rapoartelor de
autoevaluare;
-Bune practici dezvoltate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate;
-Rapoarte de
autoevaluare;
-Rapoarte de
activitate.
-Rapoartele administratorilor;
-Rapoartele de
gestiune;
-Rapoartele de
control;
-Rapoartele de
audit;
-Rapoartele CFG;
-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate;
-Rapoarte de
autoevaluare;
-Rapoarte de
activitate;
- Rapoartele anuale

-Resurse umane și
financiare insuficiente;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților;
-Inexistența
unui mecanism de
colectare sistematică a
datelor solicitate;
-Transmiterea cu
întârziere a datelor de
raportare.

-Neevaluarea
aprofundata a tuturor
standardelor de control
intern/ managerial;
-Resurse umane și
financiare insuficiente;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților;

managerial .

Măsura
6.3.

Măsura
6.4.

Măsura
6.5.

Elaborarea unei metodologii la
nivelul CNR și societate, care
stabilește formatul datelor și
informațiilor ce fac obiectul
evaluărilor periodice și al
întocmirii inventarului măsurilor
preventive precum și modul de
transmitere al acestora.
Elaborarea /actualizarea procedurii
de elaborare a procedurilor
formalizate în conformitate cu
Ordinul SGG 400/2015 care să
cuprindă următoarele etape:
-inițierea;
-elaborarea;
-avizarea;
-aprobarea;
-difuzarea;
-revizia;
-arhivarea.
- Participarea la reuniunile de
analiză a modului de implementare
și dezvoltare a „Planului de
integritate general privind
activitățile și acțiunile necesare a fi
întreprinse pentru prevenirea și
combaterea corupției pe perioada
2016 – 2020 și implementarea
SNA 2016-2020” și participarea la
sistemul național de monitorizare a
SNA 2016-2020, precum şi la
reuniunile de analiză privind
inventarul măsurilor anticorupție,
precum și a modului de completare
a indicatorilor de evaluare.

asupra controlului
intern/managerial
elaborate.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Responsabilii
Planului de
integritate și
persoanele de
contact.

-Semestrul II
2017.

-Date și informații colectate
pentru toți indicatorii cuprinși
în inventarul măsurilor
preventive .

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Responsabilii cu
asigurarea calității;
-Președintele
Comisiei de
monitorizare a
implementării și
dezvoltării
sistemului de
control
intern/managerial.

-Semestrul II
2017.

-Numărul procedurilor
elaborate conform
Standardului 9 – „Proceduri”
din Ordinul SGG nr.400/2015.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Conducerea CNR şi
conducerea
societăţii;
-Coordonatorii
Planului de
integritate și
persoanele de
contact ai CNR și
societate.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Număr de angajați cu atribuții
de coordonatorii ai Planului
general de integritate la nivelul
aparatul central și societate şi
persoane de contact
care au participat la aceste
reuniuni;
-Numărul și tipul de teme
analizate din planul general și
din inventarul măsurilor
anticorupție;
-Număr de sesiuni de
informare și îndrumare;
-Bune practici dezvoltate.

-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate.
-Rapoarte de
autoevaluare;
-Rapoarte de
activitate.
-Registrul de
evidență a
documentelor
elaborate de comisia
de monitorizare;
-Procesele Verbale
ale ședințelor de
lucru a comisiei de
monitorizare.

-Liste de
participanți;
-Procese verbale.

-Inexistența
unui mecanism de
colectare sistematică a
datelor solicitate;
-Transmiterea cu
întârziere a datelor de
raportare.
-Inexistența
unui mecanism de
colectare sistematică a
datelor solicitate;
-Absența procedurilor de
lucru.
-Întîrzieri în actualizarea
și adoptarea
procedurilor.

-Tratarea cu
superficialitate a
importanței participării
la reuniunile de analiză
din partea conduceri;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților.

Măsura
6.6.

Participarea la activitățile de
monitorizare ale SNA 2016-2020.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

Măsura
6.7.

Participarea la
constituirea/lucrările grupului de
lucru, constituit la nivelul
întreprinderilor publice aflate în
coordonarea și sub autoritatea
Ministerului Economiei, care să
dezbată aspecte privind domeniul
integrității și combaterii corupției,
platformă ce poate oferi suport
implementării obiectivelor și
indicatorilor din strategie.
Autoevaluarea periodică a gradului
de implementare a măsurilor
preventive obligatorii cerute de
inventarul măsurilor de
implementarea a planului de
integritate și a SNA 2016-2020.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

Măsura
6.9.

Măsura

Măsura
6.8.

-Număr de
persoane/instituție
participante la
lucrările
platformelor de
cooperare;
-Număr de
experți/instituție
participanți la
misiunile tematice
de evaluare.
-Conducerea CNR și
societate;
-Coordonatorii
Planului general de
integritate și
persoanele de
contact.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Numărul de misiuni tematice
de evaluare;
-Număr de persoane/instituție
participante la lucrările
platformelor de cooperare;
-Număr de experți/instituție
participanți la misiunile
tematice de evaluare;
-Bune practici dezvoltate.

-Liste de
participanți;
-Rapoarte
naționale
semestriale
și anuale
publicate.

-Tratarea cu
superficialitate a
importanței participării
la reuniunile de analiză
din partea conduceri;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Număr de persoane/instituție
participante la lucrările
grupului de lucru;
-Bune practici dezvoltate.

-Liste de
participanți.

-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Coordonatorii
Planului general de
integritate și
persoanele de
contact la nivelul
CNR și societate.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Date și informații colectate
pentru toți indicatorii cuprinşi
în inventar;
-Bune practici dezvoltate.

-Raport
autoevaluare inițial
elaborat și transmis
la Ministerul
Economiei.

Conștientizarea personalului
pentru respectarea Codului de etică
și a Regulamentului Intern și
consolidarea statutului și a rolului
consilierului de etică prin
diseminarea prevederilor Codului
de etică și a Regulamentului intern.

-În limita
Bugetului
Aprobat.

-Directorul general.

-Măsură cu
caracter
permanent
evaluată
anual.

-Rapoarte de
activitate;
-Liste de
participanți.

Reglementarea internă unitară a

-În limita

-Directorul general;

-Semestrul II

-Tabele nominale de luare la
cunoștință a informațiilor
prelucrate;
-Rețeaua INTRANET;
-Bune practici dezvoltate.;
-Consilierii de etică
desemnați;
- Numărul de recomandări
pentru consolidarea statutului
și rolului consilierului de etică.
-Decizie de aprobare director

-Inexistența
unui mecanism de
colectare sistematică a
datelor solicitate;
-Absența unor proceduri
de lucru;
-Lipsa unui instructaj
privind implementarea
SNA 2016-2020.
-Lipsa personalului
calificat în probleme de
etică.

-Registrul de

-Lipsa

6.10

activității de anticorupție.

Bugetului
Aprobat.

-Coordonatorii
planului de
integritate și
persoanele de
contact.
-Responsabilul
asigurarea calității

2017.

general;
-Procedura internă specifică;
-Atribuții specifice cuprinse în
ROF-ul societăţii;
-Suplimentarea personalului
cu atribuții: -Atribuții, drepturi
și obligații specifice ale
personalului de control.

evidență a
documentelor
elaborate.

RESPONSABILII IMPLEMENTARE SNA
Consilier juridic
Laura MATEI

Economist
Carmen MILITARU

reglementării
desfășurării activității de
anticorupție;
-Nivel scăzut de
participare și implicare a
reprezentanților.

