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RAPORT DE CONTROL 

CONTROLUL PROFESIONAL EFECTUAT LAADMIN!STRAŢIA NAŢIONALĂ A 
PENITENCIARELOR-SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN 

I, OBIECTUL VERIFICĂRILOR 

în baza Ordinului Ministrului Justiţiei (O.M.J,) nr. 106863/840/P/2019 din 
17 ,01.2019, înspectoril din cadrul Corpului de 
Control al Mlnlstrulul (C. C.M,) au efectuat, tncepând cu data de l 1 lanuarie 2019, un control 
profesional la Admlnlstra\!a Haţfonală a Pen!t,mdarelor (A.N.P.) • Servfdul Audit Pub\lc 
Intern (S,A.P,I.). 

Acţiunea de control s•a desfăşurat în conformitate cu dfspoiiţ!lle art. 12, 13 şi 21 din 
H.G, nr. 652/2009 privlnd organh:area şl funcţionarea Mlnfsterulul Justiţiei (M,J,), cu 
mod!flcările şi completările ulterioare, ale art, 75 ş1 art, 76 lit. b), c), m) şi r) dfn 
Regulamentul de organlwre ~l funcţionare a Mlnlsteruli.rl Justiţiei, aprobat prin O.M.J. nr. 
120/C/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Controlul profesional a fost realizat urmare ~esfzări!or înregistrate la Ministeru\ 
Justiţie! cu nr, 10686-3/840/P/2018 şi nr. 110947/32/P/2019, 

Acţiunea de control a v!iat următoarele obiective: 
I. Identificarea, analizarea, formularea şi gestlo i\5"ciW,\,{8Jl%fil!~IW"~~rr1ra e_a 

recomand~rllor formulate prin rapoartele de aud!t, întoc lte"fu urma m1s un\'IOr l\'#Mi 1t 
CONFORM CU ORIGINALU~ 

ltr.AN!O<OC M, ,1. '""" ;, -OW<l aoc-..-,w, Romlol, 
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i\rlt N ISTERUL JUSTIŢIE l 
efectuate fa toate unităţile penitenciare, în perfoada 2016-2019, care au avut ca 
obiective: 

• derularea contractelor de prestări ser.def! dentare pentru deţinuţi; 
, efectuarea !ntervenţ!flor la clădirile aflate în admlnlstrarea un1tăţllor penitenciare, 

clasificate ca monumente istorice sau care se află în zona de proteqle a acestora, 

li. Modalitatea de abordare a Jregu!arităţ!lor const~tate în t!mpul misiunilor de 
audlt care au avut prlntre obiective cele menţionate la pct, I; 

III. Orke alte situaţii ce pot apărea d!n verl/lcări!e efectuate pe durata controlulut 
cu privire la încălcărt ale clispoziţ!ilor legale, 

li. VERIFICĂRI EFECTUATE 

Inspectorii desemnaţi prln O,M,J, nr, .106863/840/P/2019 d!n 17,01,2019 au 
reall:i:at: 

1. Efectuarea de verificări cu privfre la derularea m1siun1lor de audlt public intern la 
următoarele unităţi penitenciare: 

· Penltendaru1 Bistriţa; 
• Penitenciaru\ Gherla; 
. Penitenciaru( Târgu Mureş; 
· Penitondaru\ Drobeta Turnu Severin. 
2. Sol!dtarea Normelor metodologice spec!flce privind exercitarea activităţ11 de uudlt 

public intern din cadrul sistemt1lul administraţiei penitenciare ş! a Procedurii P/SAP1·02 -
Derularea misiunii de aud\t public Intern de asigurare " regularitate/conformitate, precum 
şi a f1şelor de post ale Şl\'fului S,A.P.I. şi ale auditorilorlnteml; 

3, Solicitarea: documentaţiei specifice derulării mfs!un!lor de audlt public Intern de 
la Serviciul Audlt Publk Intern, a planurilor anuale de audit ş! a planurilor multianu~le de 
audit; 

4. Solicitarea de !nforma\iildocumente de la celelalte structuri Oin cadrul A,N,P, în 
vederea clarlf1dirii tuturor aspectelor ce decurg d!n ob!ectîvele controlului; 

S. Solicitarea unor puncte de vedere şi declaraţii de la personalul A. N,P, - S.A. P, I.; 

6. Sol!Citarea de !nforma\ii de la personalul unităţilor auditate; 

7. Modu( d(I exercitare a at1ibuţiilor de servfdu de către şeful structurii de audit dln 
cadru! A,N,P. - S.A.P.I. şi de către audltor! publici Interni în timpul derulării mlslunl!or de 
audlt publk intern ma! sus menţionate, în raport de dispoziţiile legale în materie îl de 
atribuţiile stabilite prin fişele de post. 

:
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' ' 
lvt!NISTERiJL JU5T!ŢJEl ' 

I 

111. CONSTATĂRI 

1, Domeniile audltablle, obiectivele geoerate ale !]!~lunilor de audit i;,ublic fntem ~j 

0€rloada auditată, [2Qtrivit i;,lanurj\ot anuale de audit: 

"'· Unltatea DomenM Obiectivele Perioada Observaţii 

penitenciar~ audltabll generale ale supusă 

crt, misiunilor de audlt auditării 

public Intern 

1. Centrul de 1. Economico• 1. Evaluarea 01.01· La d3ta de 13.03.2016 

detenţie administrativ slstemutul de 31.12.2015 Planul de audlt public 

Târ11u Mureş 2. lnlormaţ!! contro( Intern şi al Intern pentru anul 

(În prezent daslflcate gestlon~rll rhcurl\or 2016 a fost modificat, 

Penltenda~l 3. Aolstenţă. privind modul de fiind 1nregistrat sub 

Târgu Murnt) medicală utl(lzare a nr. 26997/SAPI/ 

acordată fondurilor publice 18.03.2016, 

deţinuţilor alocate în Planul de aud!t 

penitenciarului public intern pentru 

pentf\J achlzl\fa de anul 2016 (1nlţ1~\J, 
produ,e/lervlcll lluc aprobat s1,b nr, 

rări; M841 /SAPl/27 .11.201 

2. Evaluarea 5, obiectiv gQneral iir. 

sistemului dQ 1 era definit a,tfel: 

control Intern şl a! ,,~va/(l<!Na s!stemu/u/ 
gestlon5rii riscurilor de contro{ Intern ~I al 

în domeniul geslt/oniir/1 riscuri/or 

gest1on~rll fn domeniu/ 

lnfommţlllor ecooom!co• 

clasificate; admtnislrativ" 
3. Evaluarea 
1istemu\(!I da 
control 1ntem şi a( 
gestionării rlsetirilor 
în domeniul ' ' 
asMen1e1 rnedlcale 
acordată de\1nuţllor 

,. Penltendaru! 1. Mlsten1<> 1, Evaluarea 01.01· La data de 20.D5.Z016 

Bistriţa medicală !!stemu\ul de 31.12,2015 Planul de audlt public 

acordată control intern şi al intern pentru anul 

daţim1ţl\or ge1tlon/irll riscurilor 2016 a fost modificat, 

2. Economico• în domeniul fiind 1nreglstrat sub 

administrativ asisi~nţet medicali! nr. 36633/SAPI/ 
~cordată 20.05.1.016, 

de\lnuţllor; în Planul d~ audit 

2, Evaluarea public Intern pentru 

sistemului de , .. anu\-î:· '6 'lnl\lal), 

control Intern şi al ''"'"'!i:1 " ' gastionl\rU riscurilor MS-'11 /S } illJ111„1,u1u 

1,,. A,cLOOOr o<, 17, «<toc ;, 1507<1 ll,<0rojOI, Romio~ 
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' 
1\1\INJSTERUL JUSTlŢJEl ' 

-
n·domenlul 27,11.2015, în 

ecunornico- domeniul audltabll era 

administrativ fndus fi domen1ul 
"/~formaţii 

c/as//1,ate", !ar ca 
obiect general aferent 
acestui domeniu, l-a 
pct. 2 era menţionat: 
„Evaluarea sistemului 
de control lntem ş! ai 
yesJtlc,ncir/1 rJscur/lor 
fn domeniu/ 
sestlonlir/1 
Jnformaţ/1/or 
c/asl/!cate" 

' 
l, Penitenciarul l. lnformaţfl 1. E\laluarea 01.01· La uata d<'l 20.05.2016 

Gherla claslflcate sistemului de 31.12.2015 Planul de audl,t public 

2, Economle/J· control Intern şi al Intern pentru anul 

adrnlnlstrattv gestionării rtscurllor 2016 a fost mo(,/l/icat, 

in domeniul fiind 1nrealstrat sub 
i11/ormaţllior nr, 36633/SAPI/ 

dasl/lcate; 20.05.2016. 

l. Evaluarea în Ptanut de audft 

,Memulul de public fntem pantni 

,ontra\ lntem şi a\ anul 1016 (Iniţial), 

se>tlonăril riscurilor aprobat sub 111. 

în domeniul 64841 /SAPI/ 

economico• 27,11,2015, în 
adrn1nlstratlv, domeMlul auditabll nu 

era Inclus ş! domeniul ' 
"Informaţii 
clasljl,ate", LJltertor 
modlflcărH, s-a 
adăugat }I Obiectivu! 
general aferent 
acestul domeniu: 
„1:VoluareQ sistemului 
de contro/ Intern şi al 
ses!tloniîrf! rlswrl/or 
111 domeniu/ 
gest/ondrff 
!nformoţl/1,;,r 

c/oilf/cate" 

4, Penitenciaru 1, Economico· 1 . Evaluarea 01.01.· 

Drobeta admlnl,tratlv: slstemt1(ul de 31.12.2017 

Turnu :1.. Informaţii ~ontrnl Intern ş! al 

Severin das\flcate; gestionării riscurilor 
3. Asistenţa în domeniu\ Corpu 
medicală economico-

,,, 
Olt/to/ a/ 

acordată adm!nlmallv. CONp 
M!n1sr,u1u1 

deţinuţilor; "' - "11/1/A¼,\,i ' 
Str. ~pOlodo'"'· 1,, """" s, Ql47'1 ~'"•fi', '""1010 
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'/v\JNISTERUL JUSTIŢIEI ~-,, 

4 2. Eva!uaroa 
Manag.-mentul sistemul ul de 
sftua\iilor de control intern 1l"al 
ur~en\li; gestionări! riicurllor 
5. Secuiltatea în doi,\enlul 
în mund! lnformat11lor 

daslffcate; 
3. Evaluarea 

. sistemului de 
co11trol Intern ş! al 
geslttonărH 

riscurilor 1n 
domenlul asistenţei 
medka\e acordată 
deţlnu\i\or: 
4. evaluarea 
sistemului de 
control intern 11 al 
gestionării riscurilor 
1n domeniul 
managementului 
sltua\lllorde 
urgenţă) 
5. Evaluarea 
sistemului de 
control Intern jl al 
ac1t!onărll rlscur\lor 
în domeniul 
sru:url\ăţ!i în muncă 

2, În urma verlficărilor efectuate s·a ccinstatat că iJU fost auditate activitatea de 
aslstepţă medicală d<'ntară şi, rnspectiv contractele de prnstărj servicii de med!<;!nij 
dentară încheiate de 9numlte un!tătl penjţenciare cu medici ~tomatol09,I, în cadru\ 

următoarelor mis1Un! de audlt public Intern: 
• misiunea de audit derutată la Penitenciarul Bistriţa în perioada 17, 10·18.11.2016; 
• misiunea de audlt derulMă la Penitenciarul Gherla în perioada 24.10-25.11.2016; 
. ml~iunea de audtt derulată la Penltenclarul Drobeta Turnu Severin în perioada 

03 .09·05, 1 O, 2018. 

2,1, Misiunea de audjt derulată la Pom!tenciarul Blstr)ţa în perioada 17,10· 

18.11.2016: 
în Planul de eudit public intern pentru anul 2016 (iniţial), aprobat de directorul 

general al A.N.P. sub nr. 64841/SAPl/27.11.201S, în domeniul auditabH erau Incluse 
„Asistenţă med/caU! awrdală deţlnuţ/lor" şi „l:conom/co·admtn/sfrat/v", av~nd 
corespondente obiectivele generale ,,1:~aluarea sistemu/ul de 'ntl!!!1 şi al gestloniir/1 
r/swr//or Tn domeniu/ asistenţei medicale acordată deţinuţi/ P.,q141~a~-em u! de 
control Intern ş! al gestfoni!r!! rlswr/!or în domeniul eco omlco-admlril!Fl&IW111tAfi!îâl a 

CONf'O/lM 

S,c, l{>~od<r "'· 17, '"'" !, Q\0741 io<0«ftl, Ro~l•I• 
T,I. ,,1 Olll04 l90'} 

lua ,, 
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M! NISTERLJ L JUSTIŢIE I 
fiind menţinute şl în planurlle de uudit modificate în cum1l anului 2016, ap~obate sub nr. 
17135/SAPI 118. 01.2016, nr. 26997 /SAPI/ 18.03.2016 ~i nr. 36633/SAPl/20. 05.2016. 

Prin Ordinul de servidµ înregistrat cu nr. 567j5/SAPl/03.10.201ti, emfs de şeful 
5.A.P.I., doamna , . au fost stabllite perioada {01.01·31,12.2015) jl 
activltăţile/acţîunile subsumate celor două obiective gener,a\e: · 

„1. Evoluarea sistemu/ul de control Intern~! al gestionări/ riswr//or i'n domr1n/ul 

asistr1nţei medicali? acordat/I deţinuţi/or": 
• actfvitatea de asistenţă med1cală acordată deţinuţflor (urgenţă, primară şl 

Infirmerie, ambulatorie - ;tematologică ;;i alte specialităţi med!cale); 
• activitatea de monitorizare a respectării normelor de igienă tn spaţiile 

penitenciarului şi la locurile de muncă. 
Auditarea acestul obiectiv genera! a fost repartizată doamne! 

aud1tor !ntem în cadrul 5.A.P.I. 
„4. Evaluarea sistemu/ul de control intern şi al gestlontJr/1 riscuri/or îl'l domeniul 

achlzlţHlor publice": 
· activitatea privind evaluarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate prin 

bugetul unltăţil penitendare pentru achiziţiile de produse/,erviclf/lucrări efectuate prin 
cumpărare dlrectl ţinând cont de cele 4 faze ale execuţiei bu~etare a unel cheltuieli; 

• derutare procedurilor pvfnd atribuirea contractelor de achlzlţii publice; 
• evaluarea actMăţl! privind derularea proiectu(u! finanţat din fonduri europene. 
Auditarea prime! activităţi din cadrul acestul obiectiv genern\ a fost stabilită „pe 

art/cole buget am", repartizate doamnei , doamnei jl 
domnului , auditor\ Interni în cadrlll S.A.P,I .. 

Pentru doamna s•au stabilit articolele bugetare 20.04. 
,,Medicamente ~I materiale sanitare" ~i 20.14 „Protecţia mtmdl", iar p~ 
~etare 20.01.30 „Alte bun1Jr! ~I $e[Vlc/f pentni frltretlnere şi 
!Yflc(lonore", 20.05 „Bunuri de natuw 9blectelor de Inventar" şi 20.30, 30 „Alte chelwlelf 

. cu bunuri şi servici/". 

Urmnre auditării acestor activităţi, auditorul Intern a întocmit 
F,I.A.P, nr. 4,1.1.1., supervfzat de doamna. , şef servfdu S.A,P.I„ Acest 
document a fost întocmit în raport de obiectivul general „Evaluarea sistemu/ul de cantrol 
!n1ern şi al gestionării r!scur!lar rn domeniul ach/:z.fţlilor pub/lce", activitatea privind 
evaluarea modulul de utl/!zare a fondurllor publice alocate prin bugetuf un/Mţ/1 
penitenciare pentru ach/z/ţll(e de praduse/serv!ci/1/ucriirl efectuate prin cumpiirare 
direct ii ţlnilnd cont de cele 4 [oze ole exewţiei bugetare a unei cheltuieli, ac\funea Servicii 

de med/cin/I dentarii deţinuţi. 
Din Raportul de audlt public lntern nr. 65473/SAPl/14.11.2018 rezultă că auditarea 

serviciilor de medldnă dentară s·a realizat pentru perioadele ianuarie 2012•1unte 2014 şi 
aprilie 2015-septembrie 2016. în legătură cu acest aspect, doamna• I • a arătat 
că extinderea perioadei auditate s•a datorat „necesitiiţ/1 formulării de recomandări 
reaUste, adenate, pentru etlm/norea acestui fenomen" cu luarea în considerare a 
,,!mpactu/u/ psiho/03/c asupra managerului entităţii auditate" 

S·a constatat că în Ordinul de serviciu întocmit de mn 
fot incluse erio ele lar.uarle 2012·! ie 014 I Ianuarie - e t H tM<& en 
s•a reallzat !l;Udltarea acestor actlviţăJJ..1!...D.icl în Planul de d" ub\ic Intern. r I'\.'! 

,<,, Ao~ode< o,, 11, >«to/ I, OS01'1 '"'""~I, Romi•'• 
r,1,,<0l1lOI li'll ' 

= ""'-"' 
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' /v\lNISTERUL jUSîJŢ!Ef 
auditorul public 11111 nu avea mandat de a efectua auditarea. contrnr disp. 

pct. 3. 7.1.1.2. din Normele generale şi prevederilor pct 3.5.1. din Normele speciffce. 
S·a constatat că auditorul !ntern I I 3 J auditat acţiunea sinv!cil de 

.medicină dentară deţinuţi care, potrivit Ordinul de serviciu a fost repartizată auditorului 
întocmind f. l.A.P. nr, 4.1, 1, 1, în care· a consemnat următoarele: 

- ,,deşi med/w/ dentist a încheiat contract de prestiirl suvlc/1 de medidnil d•mtoră 
cu Penitenciarul Bistriţa, acesta nu a Intrat în re/,:iţ/1 contractuale cu CASAOPSNAJ, prin 
P,m/tendarul Spital Dej, astfel încdt CASAOPSNAJ să deconteze cota parte din 
a,ntrava/oariia servfcl!lor de medicină dentară (manoperl! şi materfa/e), servici/ de 
medicină dentarii stab/lite în Normele metadofogic11 anua/11 de aplicare a Contractu(ul· 
cadrv care res/ementeazii condiţiile acordării asistenţei medicale fn cadrul sistemului de 

asigurare soc/ală de s/lnătate; 
• fn perioada Ianuarie 2012 • Iunie 2014, Penltenc/aml Bistriţa a contractat şi pliWt 

în mod eronat servlciî di! medfcfnil dentară în valoar11 estimată de 43450 /11! din fonduri de 

la bugeţu( de stat; 
• ln perioada apr!/ie 2015 · septembrie 2016, Penitenciarul Bistriţa a contractat şi 

plătit Tn mod eronat servicii de medicină dentară în valoare estimată de 35471 lei fonduri 
de la busrztu! de stat". 

S•a reţinut că suma totală plătită în mod eronat d!n fonduri de la bugetu\ de stat este 
de 78921 lej. fiind încălcate următoarele acte normative: 

- Art. 14 a\in. (2) din Legea nr. 500/2002 prMnd finanţele pub\tce, cu mcdlflcărHe 
şi completările ulterioare; 

• Ordinu\ comun MS/CNAS nr. 1723/950/2011; 
• Ordinul comun MS/CNAS nr. 423/191 /2013; 
• Ordinu\ comun MS/CNAS nr, 1i19/3Q0/2014; 
• Ordinul comun MS/CNAS nr. 388/186/2015. 
Cons~clnţa menţionată 1n cuprinsu! F.I.A.P. nr. 4.1. 1. 1. a fost „uWlzorea eronată o 

fonduri/or de !a /Jl.igetul statlJlu/ fn alte scopuri decât cele stobWte prin /eg/slaţle şi 
nerespectarea d/sp, art. 14 al/n, (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice". în 
Anexa la F.I.A.P, nr. 4.1.1.1. se regăseşte modul de calcul a seniicillor de medicină dentară 
ce puteau fi decontate de CA5AOP$NAJ. 

în cuprinsul F,I.A.P. nr. 4.1.1.1. nu s-au formulat re<:gma,ndărl şi nicf nu s-a menţionat 
că urmează a ff întocmit F, C.R. L, de~I era obligatoriu potrivit disp, Mt. 3 .8. 3.2. din Normele 
generale şi ale pct. 3,6.3. din Normele specifice ş! ale Procedur!l P•11. Analiza problemelor 
şt formularea recomandărilor, Documentul a fost adus la cunoştina reprezentanţilo1· entităţii 
auditate la data de 10.11.2016. 

Totodată, auditoru\ intern a întocmit împreună cu auditoru\ 
intern la data de 17,11.2016, formularu! de constatare ş! raportare a 
!regularităţilor nr. 1 (F.C.R,I, nr, 1), cea care fusese desemnat5 prin ordinul de ser,iclu să 
auditeze acţiunea 20.30.30 „Alte dieltulelf cu bunuri şi servldf" car"1 vlza şi auditarea 
Ser1//Cli!or de m1ididnil d1!ntari'i deţinuţi, având în vedere di unitatea lncheiase contracte 
.de prestări ser,lcii cu acest obtect. în F.C.R.I, nr, 1 s-au reluat aspectele prezentate în 
F. LA. P, nr. 4.1, 1 .1. , documentul fiind supervl:,;at de do a I, şef serv\du 
u,, ¾ 

Documentul F.C.R.I. nr, 1 a fost înregistrat l Senifc'ffl:tc~~e,t ~• tratură 
Generală din cadrulA.N.P, la data de 18,11.2016, c e ··ea termenuivf1'1flll!J de l 
tnchelerea etapei Intervenţia la faţa loculul (desfăşu ~IJtkbnJ,10.-11,11 2016), 

GINAlUJ. 
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/vUNISTER.UL JUSTJŢ!E[ 
contrar pct, 3,4. din Normele generale privind exercitarea activităţii de nud!t Intern, 
aprobate prin H.G. nr. 108612013 (dem.1mlte în continuare Norme generafe), a pct,3.4.
Meto<lologla specifică de derulare a mi:;iunHor de audlt de regulMltate/conformitate şi a 
pct. 3,6,4.-AnuUza ~i raportarea !regularită_ţllor din cadrul secţit1nll 3_,6.-lntervenţla la faţa 
loculul din Normele metodologice specifice privind exerdtnrea activităţii de audlt public 
Intern din cadrul s!stemulul administraţiei penltencfare nr. 23545/SAPl/25.06.2014 
(denumfte în continuare Norme specifice). 

Auditorii publici au analizat tipul ji numărul de servîc!1 de medicină dentară realizate 
de mediul dentist care ~1-a desfă~urat activitatea în Penitenciarul Bistriţa 'in baza 
contractelor de prestări servicii de medicină dentară derulate în perioada 2010-2016, 
pachetul de serv!di medicale de bază în ambulatoriu de ~peda\1tate pentru medicină 
dentară stabilit în contractele-cadru( privind condiţiile acordăr!l .a~istenţei rnedica{e în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în perioada 2010-2017 ~l plăţile efectuate 
de Penitenciaru\ Bîsttiţ~ pentru setvlcllle de medicină dentară prestate de medicu\ 
stomatolog în perlgada \anuarle 2012-septembrle 2016. 

În urma analizei, aud!torli publici interni au constatat d\ ,.dl!şl medicul dentist a 
inchi!lat contract di! prestări servicii di! mqcf/clnă cfqntareI cu Penitenciaru/ Bistriţa, acesta 
nu a Intrat ~1 rl!laţl! contractuale cu CASAOP5NAJ, pr!n Penitenciaru/ Spital Dqj, osttel încât 
CASAOPSNAJ să deconteie cota porte din contravaloarea servlc//!ar de medic/ml c!entaril 
(manoper/J şi materloli!), servici! d/J mqd/c/nă dentară stabl//te în Norme/I! metodo/os/ce 
anuale ele apllcafl! a Contractu(ul•cadru care rng(ementează cond!ţii/1! acordării asistenţei 
medicale fn cadrul sistemu/ul dr.; as!surarn soCIQ/(1 dl! sănătate", 

în urma calculelor efectuate s•a reţinut că în perioada !anuarfe 2012 • lun1e 2014 }i 

în perioada aprilie 2015 - septembrie 2016, Peni tendarul Bistriţa a efectuat în mod eronat 
plăţi în sumă estimată de 62,489 lei, Întrucfit acestea trebuiau decontatate de CASAOPSNAJ, 
s!tuaţle care a avut drept consecinţă utilizarea eronată a sumelor de ta bugetul statului în 
alte scopuri decât cele stabilite de legislaţie. 

în cuprinsul F.C.R.I. nr. 1 se arntă că, potrivit pct. 1.4.7.1. din Normele generale, 
atdbutla ·s.A.P.I. este de a raporta directorului general al A.N.P. şl structurii de control 
abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii constatate,. ,,neavând 1n competl!nţă 
stabilirea pos/blll!ior /nfrocţlun/". Totod~tă, se menţionează di: ,,rn f,C.R.I. nr. 1 din 
18.11.2016 nu ou fost formulate recomandări, deoarece fregu(arităţ//e !rJentlficaţe Oli 

Impact asupra obiqa/ve/or şi patrimoniului Pen!tenc/arutul Bistriţa, 1h sensul că au fost 
angajat/! c/ie/Wle/1 şi Implicit efectuat/! plăţi din tandur/le acordat/! de la bugetul dl! stat, 
fi:lră să qxiste bază /egali'/ pentru cheltuiala resp«ct/vă, fonduri care treb1.1/ou ut/Uzate fn 

alte scopuri, motiv pentru cam se impuneallmpulll! luarl!a de măsuri lmi!dlate dtl 
!nvţstigare de clltre pesoanele în dri!pt". 

Neregulile identlflcate în \egătură cu prestarea serv1c1flor de medidnă dent~d\ 
pentru deţinuţi au fost incluse, cum am arătat, în F.!.A.P. nr. 4.1.1.1- şf F.C,R,I, nr- 1. 
Penitenciaru( Bistriţa a luat cunoştlriţă prin semnarea F.I.A,P, dQ acestea şi, ulterior 
con;emnărll şi în Proiectul raportului de audit, au formulat ob1ecţîunl. 

în cadrul etapei de con<;Hlete, urntare forrriulăril de obieqiunHo;. la Proiedul 
raportului de audlt pub\!c Intern de ditre Penitenc!arul Bfstr1ţa, 1n minuta şedinţei de 
concll!ere din data de 19,12.2016, s-a consemnat punctul de vedere al unităţii, ln sensu\ că 
în perioada 2011-2016 unitatea a solldtat anual puncte de vedere Direcţiei Meditale din 
cadrul A,N.P. prMnd necesftatea şi oportunitatea inch 'erll unor contracte de prestări 
servicii cu medici stomatologi, însă nu li ş-a co1nunlcat n eiitat"~ includerii n con ct a orpm·lll!<1on1roJ al i11nlstrulul 
s1,, }~«lor"'· u, mtor !, 0111<1 1,ceco1tl Romi•" r,,1,01 illn ll 
T<\, ,Hll lO< "" 
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1V\JN isr"E RUL J USTlll El 
unei clauze av~nd ca obiect asumarea de d\tre medic a obligaţiei de a intra în relaţii 
contractuale cu CASAOPSNAJ, prin Pen!tenc!arul Spital Dej. Prin urmare, în Raportul de audlt 
public intern constat5rile echipQl de> audit au fost completate cu demersurile efectuntc de 

Penitenciarul Bistriţa. 
în Raportul de aud!t pubt1c intern nr. 70196/21.12.2016 au fost reluate consiatări\e 

cuprinse în F, I .A. P. nr. 4.1.1, 1. ş\ F. C.R.I. nr. 1, cu completările stabilite prin Minuta şed!nţel 
de consfllere, îmii nu au fost formulate recomandări, ca atare Planul de actlune pontru 
implementarea recomandărilor nr. E/51191/PBBN/05,01.2017 nu cuprinde măsuri de 

remediere. 
PotriVit adresei nr, 65500/SAPl/22.11.2016, S,A.P.I. a înall'ltat F.C.R.I. nr. 1 din 

17.11.2016, Direcţiei Contendos Elaborare Acte Normative • D,C,E.A. N. dfn cadrul A. N. P., 
conform rezoluţie! directorului general al A.N. P .• În urma analizării F ;c.R. I. nr. 1, D.CE.A.N. 
a formulat Nota Internă înregistrată cu nr. 65500/DCEAN/20.12.2016 în cuprinsul căreia a 

arătat dl 
• ,.Utilii.ar ea eronată a fonduri/or de /Q /!ugetul statului ar putea întruni elementele 

constitut!n ale ime! Infracţiuni, <lstfel cil se Impune sesizarea Parchritulvi de pe /lingă 
Judecător/a Bfotriţa, aspect de care se va ocupa D.C.E.A.N. fn măsura 1h care sunteţi de 

acord cu această prop1.mere." 
Urmare aprobării notei intern!l susmenţlonatic de căire domnu\ comisar ~ef de 

i,enitenclare - director generă\ al A.N.P •. a fost formulată o sesizare penată tn 
rem nr. 65500/DCEAN/21.12.2016, în cuprinsul căreia se arată că; 

- .,C(J ocazia derulări! şi 1nc/!eier/i unu! contract de prestări servicii de medldnil 
· dentarii, 1n per!oada Ianuarie 2012 - Iunie 2014 şi 1n perioada aprilie 2015-septembr/e 20!~ 
s•au utilizat eronat fonduri de /o bugetul statului rn alte scopuri decdt cele stabilite de 
/eg/s/aţle, ceea ce, printre alee!e lhcakif şi pre'feder/le art. 14 alin. /1) din Legea nr. 
500/ZOOZ privind fiminţele publice, w modiflciiri/e şi completărl/e ulterioare."; 

• ,,Prin modu! defectuos 1h care au fast contractate servicffle, partea compensat/J 
din contravaloarea servJc/1/ar medico{e nu ,e poate 1·ecupera de la CASAOSNAJ, fiind pWtită 
Integral de la busetul de stat, un!tatea lhreglstrând un prejudiciu fn cuantum tatai de 62489 

lei."; 
• ,,Considerăm cii ex/stil !ndlc/1 cu pr(vlre la siiv11rşlrea ungr Infracţiuni de serviciu, 

dacă ny a unora !ntenţ/onate, care ar pfl.lsupune existenţa unei vinovăţii sub forma Intenţiei 
directe sau Indirecte, măcar a unora săvllrşlte din culpă, caz fn care vinovăţia ar fmbrăca 
forma uşurinţei sau negU}enţel (neglijenţa fn serviciu)." 

Prin Ordonanţa din data de 23,03,2017 emisă de Parchetul de pe lângă curtea de 
Apel Cluj în dosarul nr. 43/Pl2017 s·a dispus clasarea cauzei cu privire La săvârşirea 
infracţiuni! de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 Cod penal, pentru următoarele motive: 

. fapta sesizată nu are caracter pena\, fl1nd lnc!dente disp. art. 16 alin. 1 lit b) Cod 
prccedLJră penală, potrivit cărora „fapta nu este prevăzută de (esea penalii ari nu a fost 
siivllrşită cu v/novăţfa prevăzută de lege"; 

• ş,a con,tatat că „în cauză producerea prejudiciul · Administraţie( Naţionale a 
Penitenciare/ar nu este rezultatul încă/dir/1 dispo:z.iţ//iar tJii 1 2 din legea nr. 
50012002, Tntrucdt ch~/tuieU/e au fast finanţate din bugete/ ap'?J/5(k,JQ61,~r p ewrge 
din Tncii!carea dlspaz/ţ/iiar atdine/ar comune Mi11isterulul f1%~tJI! CNAS '/'

1 
a/ M1~1~,, 

• în continuare, organele de urmărire penală au a · C:f'~,jtJ'btele sesi1i\'{W au 
caracter penal sau s•ar clrcurrnscrie ~ltor forme de Hidt; l'IIG/N4t.Ut. 

st,, N>«odor o.-. '7, ""'" 5, 0517<1 ~"""l"' ao~!a1a 
Toi, ,,o,nia "'' 
',W! 1)51 CQ 

~ .. , .. ,ar,11 
CCO, FS.ZI 02"1<<.1 



' 
1\1\INISTERUL JUSTIŢ!El 

• s-a mal reţinut că „1n co11cret este sesizată o faptă care a produs un pre}udicit1 
Administraţiei Noţionale a Penlte>nclare(ar săvâr,ltă prin îndeplinirea Îll mod defectuos a 
atr!buţlllor de serviciu cu Î/1călcarea unor dispozifli care nu sunt cuprinse în /1,gi ori 
ordonanţe, astfel fncdt faptele sesizate m.1 .au caractf!r penal Iar urmărirea penală nu 
poate continua fiind luddentă una din cauze(e care împiedică punerea în mlFare a 
acţiunii penafe". 

în raport de aspectele reţinute în cuprinsul Ordonanţei de clasare susmenţlomite, 
D.C.E,A.N, a întocmit Nota internă nr. 65500/DCEAN/03.04.2017, pr!n care a propus 
necontestarea Ordonanţei de clasare din data de 23.03.2017 emisă de Parchetul de pe 
lângă curtea de Apel Cluj 1n dosaru\ nr. 43/P/2017, prcpuMre aprobat~ de directorul 

seneral al A,H,P„ 

2.2. Misiunea de audit derulată la Penitenciarul Gherla în perioada 2.4, 10· 

25.11.2016: 
în Planul dt audlt pu_blic intern pentru anul 2016 (iniţia\), aprobat de directorul 

general al A.N.P. sub nr. 64841/SAPl/27.11.2015, în domeniul aUditabH era indus doar 
„Economlco-admlnistratN", având corespond~nt obiectivul genera\ ,,evaluarea sistemuiul 
de control intl!m şf ai gestloniir/1 rişcur/(or fn domeniul economfco-admfn!stratlv", acestea 
fiind completate prin planul de audit nr. 36633/SAPl/20.05,2016, în sensul adăugării şi n 
domeniului allditabl\ ,,Informaţii dastfiCate" şi a obiectivul general aferent acestul domeniu.: 
„Evaluarea sistemului de co11trol Intern şi a/ geslt!on/lrfl rfscurl!or fn domentUI gestionării 
lnformaţ!Uor dos/ficate", 

Prin Ordinul de ser,ldu înregistrat cu nr. 57796/SAPl/10,10.2016, emfs do şeful 
S.A.P. I., doamna • , au fost ştabll!te1 perlg(lda (01, 01 .2015-31. 12.,!0j 5) şi mllf 
multe obiective generale, respectiv actMtăţi/acţ!unl, subsumate domeniului economlco
administra,fjv, dintre care menţionăm: 

2. ,.cValuarea si,temulul de contro/ !nt11m şi a/ gestlonllr/1 riscuri/or 1n domeniu! 
/ucrărflor de lnvest!ţ!i, prewm şi întreţinem şi reparaţii curente: 

- investiţi! publice (A-ob/eGtivelprofecte de Investiţii 1n continuare; B
ob/ective proiecte de lnvesţ/ţff noi; C-a(te cheltuleU ds' Investiţii, deta(/ats' pe categor!I de 

Investiţii); 
- actlv!tatatea privind „schimbarea de de~llnaţie" a unor spaţii din cadrul 

clădlrfj sau a dddirli aflate fn folosinţa p(mltenciaruluf; 
- activitatea privind rea/1;,;~rea (uallr /lor df! intreţfnere şi de reparaţii 

curente; 
- actMtatea privind intocmirN/acwai/zarea/completarea documentaţiei 

.. Cl1rţi! tehnia" privind construcţ/1/e aflate fn folosinţa pen!tendaru!ul. " 
Auditarea actMtăţilor aferente obiectivului susmenţionat a fost reparti~ată 

auditomlui public 
4 . .,Evaluarea sistemului de control Intern şi al gestionc/r/1 riscurilor in domMiu/ 

gest!onilr/1 pa!rlmoniuluf: 
- activitatea privind orsan!zarea şi efectu Inventarierii elementelor de 

naWra activelor, dator!J/or şi cap!(a/uri/or proprii; Ccrp 1 
, activitatea pr/Vlnd declasarea/ casarea unurt?o1~JnU;, 

Auditarea actMtăţi\ar afemnte obiectivului m Wl5!vţ la pct. 4 a ff.l~btrorui i:rnt~ 
auditorului publl~ Oii,\.f cu OJitc, INAI..IJI., 

l"- Ap<lo<lorar. 11, ""'°' 5, omi1 nuc,ro"I, Romi,I• 
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/vllN!STERUL jUSTITJl:l 
Auditarea contractelor de prestărl serllci! medicină dentară nu a fost stabil1tă prin 

Ordinul de serviciu şi nici prin Planul anual de audlt nr. 36633/SAPI/Z0.05,2016. 
În urma analizării documentelor aHate la dosarul rnisilmii de aud!t a rezultat că nu 

s-a întocmjt Flş~ de !dent!flcare şi analizare a problemei ş! .n!cl Formular di1' constatarea 
şi raportare a iregu!arltăţ!lor cu prMre !a neregulile constMate cu privire la contractele de 
medicină dentară încheiate ~l derulate în perioada 01.01.2012-09.06.2013 ;;l 01.05.2015· 
30.09.2016 de către Penitenciaru\ Gherla. 

S·a constatat că prin Nota de Informare nr. 16849/13.01,2017, doamna• 
- şei serv!cfu s.A.P".I. a Informat directorul general al A.N.P. cu prMre la 

neregulile constatate cu privire la înche1erea contractelor de medicină dentară încheiate ;d 
derulate în perioada 01.01 ,2012·09,06.2013 şl 01.05.2015-30,0'J.2016 de către Peni tendarul 

Gherla. 
Neregulile consemnate, cu privire la contractele de medldnă dentară încheiate şi 

derulate în perioadele 01.1)1.2012·09,06.2013 şi 01.05.2015-30.09.2016 de către 
Penitenciarul Gherla, au f01t lnc\use şi in cuprinsul Raportului d" audit public intern nr. 
21254/SAPl/09.02,2017, precizându-se că „pentru constatilrlle de mal sus a fost tntocmltă 
Nota de ln/ormoro/ nr. 16849113.01.2017", fără a fi formulate recomandări, ca a ta.re Planul 
de acţiune pentru implementarea recomandărilor nr. U/104048/PGCJ/24,0Z.2017 nu 
cuprinde măsuri de remediere. 

Precizăm d pr1n adresa nr, U/125609/PGCJ/09.01.2017, directorul Pen1tenclaru(ui 
Gherla a comunicat S.A.P.I. faptul că nu formulează obiecţiuni cu privire la cor,statărl\e 
1nscrfse în proiedul raportului de au dit public intern. 

Precităm că constatările referitoare la' ser.idile de medicină dentară se regăsesc la 
filele 66-69 din Ra~ortul de audft public lr,tern rir. 21254/SAPl/09.02,2017, la finalul 
secţfunil 2.4. ,,Activitatea privind 1ntocmirea/completorea dowmentoţie/ ,,Cărţii tehnice" 
pentru construcţ!lle aflate 1n folosinţo penitenciaru/ul". Filele 66·69 aferente acestor 
constatări sunt semriate de auditorul , cea care potrMt Ordinului do 
ser.1ciu a fost desemnată să auditeze obiectivul general „l:<ta{uarea sfstemulu! de control 
/nt,un ~I al s~st/ani'lrll rlswri/Dr tn domeniul (uaărflor de Investiţii, prewm ~/ îlltreţlnere 
şi reparaţi! curente". 

Din Programul misiunii de audit pubHc tntern întocmit de auditoru\ 
l~ data de 24.10.2016, rezultă că servlcflte de medicină dentară nu au fost planificate a f1 

auditate. 
Pentru clarificarea modulul de derulare a mlslunli de audit, în ce e~~~cme 

de medicină dentară, inspectorii C,C.M. au gollcftat auditorului ........ să 
precizeze circumstanţele în care s•a real1zat această actMtate, ac11asta declarând 

următoarele: 
,Jn etapa Intervenţia la faţa /ocu/\J!, documentele referitoare Io acordarea 

asistenţei dentare pentru deţinuţi ml•au fost aduse în fotocopie „conform cu or/3/na/u!" de 
lin ar,ga}"t al pimltimd.arulul al cămi nume nu mH amintesc, fări'I să le fi sollciWt p,usonal. 
Am adus la cunoştinţa s11perv!zowiu! că dawmente/e n ost aduoe, acesta spundnd sii 

ie reţin, deMrece o/fQU documente caro! prntentau o 1fmt;lr J i'l ca /a Pen/tendaru/ 
Sistrlţa. · Documentele au fost oduse la sedii/I A.N,P, I din ctfN:#lu, 7u ana/1:rnte de 
doamna doctor •••••III, pe care am ajut t·@thi culele ~/Y&Ut!J&. te-ll de 
fina!ldOr·contabWtate fiind (Întocmită) de doamna · IJ/,n cllte firf{'M lntesc, 

I", AJ>Ol,oor M, 17, '"' Lor ,. 15 07' I '"'"''!li, '""''"" 
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. MJNISTERUL JUS_T!ŢIEI 
documentele constau fn registre întocmite de medicu! stomatolog cu consultaţii, inteTYenţil 
I pacient, contracte etc.". 

De asemenea, lnspectorll C.C.M. au solicitat informaţii în leiătură cu aceleaii 
aspecte ~i auditorului care a dec\arat următoarele: . 

„5ăptămâria urm/Jtoore incheie(lf mlsun/1 /a Penitenciaru/ 8/strlţa etapa lnteTYenţla 
Io faţa lacului, supeTY!zarul mlsiunfl de m1dit (doamna ) o plecat (a 
Penitenciarul Gherla Io o altă misiune de audlt care se afla î11 curs de desfăţurare. 

După ce a vi/zuc amploarea fenomenului priV/nd medicina dentarii şi Impactu/ 
financiar etlmat /a Penitenciaru/ Bistriţa, a apreciat a fi oportun s1' verifice acest lucru 
dac1' există şi (a Penitenciarul Gherla. 

Eu personal nu om f,;st la Penitenciarul Gherlo şi nici nu am primit Ordin de serviciu 
pentrll auditarea acestei t1nltăţi, 

La lnt,;,;rcerea de la Penitenciaru/ Gherla a ech/pql de audlt, am fost solicitată în 
co/ltate de specialist fn domeniul medic,;/ să co(abaret şi să wns/1/ez pe doamna 
şi ps superVitoru/ mlsfurtil la Penitenciaru/ G/Jer/o pentru a calcula un Impact economic 
estimat în mod.simi/or cu Penitenciaru/ 8/strlţa. 

Cantrlbirţla mea a c,;nstat 1n /dentlf/(area s<:Nlc!/1,;r medicale dentare din re3/stre!i1 
med/cale şi c,;reiarea lor cu modu( de plată de către CASAOPSNAJ a acestor servjcii (cota 
de compensare) stab//Jti! /n Normele de aplicare a cantractu/u/•cadru." 

Cu priVfre la aceleaşi aspecte, doamna -■11111111., şef serv1du $.A.P.l., a 
precfzat următoarele; 

., (,.,) după ce am aflat de !regularlti/ţi/e /dentlf!cote /a Penitenciarul Bistriţa, am 
verificat 1mpreunl/ cu ec/J/pa de ,;udlt Intern de /a Penrtenciarul Gherlo dacă aceste 
iresu/crr/tăţi există şi la Gherla. Deaarec.e am constatat c1' fenomenul există şi la G/Jerla /ar 
fu ec/i/pa de oudlt Intern nu a 11xlstat un medic, pentru a explica terminologia medlca/1', 
om decis sii s,;Uc/t de fa Pen/tendarul Ghar/a fotocopii ale reglstre/,;r med/ca{e pentru ca 
impreună cu echipa de aud!t şi cu auditorul medic din S.A.P,/. să ona/lz1'm fenomenu( Io 
sediul A.N,P, 

La sediul AN,P., ,;ud!towl medic a identificat serv/cil!e medicale din fotowpl/le 
registre/or medicale, pre,um şi serviciile medicale decontate/compensate în cotă parte de 
CASAOPSNAJ /p,;trivlt legislaţie! aslsur1'rl/or sociale de s<Jndtate). Calculele aferente şi 
canstotilri/e au fost efectuate de mine /economist) fmpreun/J cu doamna 
(Inginer) pe modelul elaborat Io Penitenciaru/ Bistriţa". 

Din Nota de informare nr. 16849/13.01 .2017 ~l din Raportul de audlt public intern nr, 
21254/SAPJ/09.02,2017 rezultă că auditarea servfciilor de med1dnă dentară s·a realizat 
pentru perl,;adele 01.01.2012·09.06.2013 ~i 01.05.2015-30,09.2016. În legătură cu acest 
aspect, doamna a arătat că ext!nderea perioadei auditate s·a datorat 
„neces/U!ţil formulilr/1 de ni',omandilri real/şt~, adecvate, pentru el/m/rn,rea a<estul 
fenomen" cu luarea in consfderare a „lmpgctului ps/l!Dlaq/c asupra mouaqerulul enţltăţii 
auditate". 

al A.N.P. pentru auditarea acestora. 
Oe asemnea s·a constatat că 

de serviciu întocm1t de doamna 
"'· ""°'°"" N, \7, """ 5, 0<07<! ""''""J'I, Aom!ol• 
Tol.•<0'1W419!') 
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lv\!N/STERUL JUSTJŢJEI 
auditorilor publici şf - I de a efoctua audllarea, contrar 
dlsp. pcţ. 3.7,1.1.2. din Normele generale şf prevederilor pct 3.5.1, din Normele soedflce. 

Auditarea ae<.lstor activităţi, fără a fi induse 1n documente(e sus·menţionate, a lezat 
şl dreptul entltăţii auditate de a·i fi aduse la cunoştinţă, prin notificare, 1nformaţl1(e 
prevăzute de dlsp. pct, ] . 7, 1, 1. 2., cu privire la acest obiectiv, · 

Pe baza declaraţiilor persoanelor lmplfcate ~ia punctul ul de vedere întocmit de şeful 
S.A.P.I. s·a ,;onstatat că auditarea se1vldHor de med!clnă pentru perioadele 01.01.2012· 
09.Q6.2013 ş! 01.05.2015-30.09,2016 s-11 realizat de de auditorii publfd I 1111111.1! 
- l'Q împreună cu doamna ll4 ■, şeful S,A.P.I., care avea ca!jtatea 
de sµpe,vh:or în cadru\ acestei mlsfunl de aud!t public Intern. 

Potrivit disp. pc::t. 3.9.6. d!n Normele generale, superyizarea presuoune eyatuarea 
documentelor întocmite de auditorii pub\icl interni ş! nu „a/utarea" ncestora în auditarea 
activităţilor repartizate, sjtuaţ1e care ar da naştere ştărif de incompatibilitate, întrucât 
supervizorul ar fi pus în şitua,tia să hi verifice sf propria ~c\ivitate. 

în acelaşi sens este yl răspunsul la chestionarele transmis de 1nspectorll C.C.M. 
medicului d!n cadrul Pen!tenciaruluf Gherla, care la data controlului presta 
în ci!dn.1\ unităţii penitenciare, servfc11le medicale stomatologice pe bnză de contract de 
prestări servicii, În răspunsul formulat, aceasta n\enţ1onr,ază dl în vederea audlt5r11 
se,vlciilor de asfstenţă rne<!1cală dentară au fost sollcltate documentele (inclus!v registre do 

· consultaţi! stomatologke pentru perioadele 2012,2013 ~f 2015-2016) de către doamna• 
- supervizorul echip'?i de audit. 

Documentele necesare auditării se,vfciHor de med1cină dentară au fost evaluate, la 
sediul A.N.P. şi nµ în etapa „lnte,venţia la faţa loculul", contrar 'd!sp. pct. 3.8,2. din 
Normele 3enernle ~i ale pct. 3,6. din Normele specifice. 

Prin Nota de informare nr. 16849/13.01 .2017 s•au reţinut; 
„ut/Uzarea eronată a fondurilor de la busetu( statului ,at şi a fonduri/or primite de 

la CASAOPSNAJ pentru servic/He realizate de medicul de medic/rii'J generală pre·răwte rn 
controau/·cadru care res/ementea-z:ă condlţ/1/e acardifr/1 as/stenţ,;,i medical,;, 1n cadrul 
sistemu/ul de asigurări sodale de sănătate, fonduri care m.r fost utWzate 1n a/te scopuri 
dec/lt cele stabf/lte prin lesislaţie" 

şl că 
„ Pen/(enc/arul Gherla a efectuat 1n mod eronat plăţi estimate 1n valoare de 50882 

/ei din fonduri de la bugetul de stat, ( ... ) sume estimate care trebuiau să fle decontate de 
CASAOPSNAJ drept cotii part!! de compensat// a contravalori/ s1;rv!dllar de medicină dentară 
preWwte ln contractu/•cadru care reg/ement1;ază condiţiile acordării asistenţei medicale 
ln cadrul slst11mulul asigurări sacfa/e de sănătate", 

s-au rnţlnut ca flfnd încălcate ace\eaşi acte normative menţionate anterior, în 
prei::entarea constatărilor efectuate \a Penitenciarul Bistriţa. 

în cuprinsul Notei deînformare nr. 16849/13.01.2017 s-a menţionat la flla 2 pct. 2 
că „Penitenciaru/ G/11;r/a a efectuat in mod eronat p/11ţi estimate fn valoare de 50882 
reprezent(lnd: 

- 12636 {el, sumlj est/maM pentru p1;r/oada 01, 1 ~likiPfli,O . f'JB,--
Con1rq1 

• 38246 lei, sumă etilmatil pentru perioada 01.0 ·bi1J;30.09.201'd1,1 
Mi1>Js1ruiu, 

sume estimate care trebuiau să fJe decontate de a.l!!ftM.PWC11f16,cotă pa te de 
compllnsare a contravalar/1 seNlc/f/ar d~ medicfnli dentar/J (..,)'', 'NA.Lu1., 

S'<. ,iţolo-:loc oe, !7, '"''"' l, 1)5()741 '"'"'l"• Rcmkl> 
T<I, •Hl7 2')• '""' 
l'l'fW· luAA,ro 



1YHN!S1'ERiJL JVST!"f)EI 
La ftla 5, este menţionat „CONCLUZII PLĂTI ERONATE ln sumă de 96722 /ei", sumfl 

care nu rezultă din cakulele făcute si care difer_ă de suma de 50852 \el, specificată anterior, 
în cuprinsul acelefaşl note, respsc.ţlv la flla 2 pct.2. 

Se reţin drept „cor'ISednţe~: 
- ,.Utillzarl!Q eronatu at;ilt a fondvrl/cr de la· bugetul statalul, cilt şi a fondurilor 

primite de la CASAOPSNAJ pentru medicină pr/mară tn a/te scoptrrf decdt cele stab/Hte 
prin /eg/s/aţ!e"; 

• .,Nerespectarea d/spaz!ţil/or art. 14 alin. 2 din Legea nr, 500/2002, const;!tule 
contravenţie conform art. 72 alin. (1) lit. a) din Legea nr, 500/2002 şi se sancţionează cu 
amendă de la 500 lei /a 1000 lei, aşa cum prevede art. 72 alin. 2 din Legea nr. 500/2002", 
arătându-se organele abilltate să constate contravenţiile îi sli aplice amenzile (Min1~teru\ 
Finanţelor Publlce ~f Curtea de Conturi). 

De~I se arată că utilizarea eronată a fondurilor de la bugetul statului şi de la 
CASAOPSNAJ constituie contravenţJe, la pct. 2 al propunerii formu\ate în cuprinsul Notei de 
informnre nr. 16849113.01.2017 se face referire la existenta unor „posjbHe infracţiuni''., 
fără ca acestea să fie indicate, după cum urmeaZă: 

„2. Aceste nereguli au impact asupra ob/ectlvelcr ~I patrimoniului Penitenciaru/ul 
Gherla, motiv pentru wre propunem transmiterea întregii documentaţii structurii de 
contro/ abilitate, d,;oarece S.A.P.I. nu are competenţă în stab/1/rna poşlbl!e/or 

· /11fracţ/u11/," 
Ţinând cont de propunerea S.AP.J., dfrectorul general al A.N.P, a dlsp,1s prin 

rezoluţie „DCEAN: Verificarea atentă a leglslaţlel încălcate ~I dacă sunt elemente 
constitutive ale unei /nfracţfun! sesizare organe abilitate; Informare S.A.P./. ". 

Trebuie precizat faptul că dfn cuprinsul Natal de Informare nr. 16849/13.01.2017 şi 
a Raportului de audit publfc; intern re~uttă drept „consecinţă" ş! utilizarea eronată a 
fondurilor primite de la, CASAOPSNAJ pentru medicln~ primarii în alta scopuri decât cele 
stab!Hte prin \eglslaţie, aflrrna,ţie care OU se susţine în r;;port de cqnsta@rile aud1ţorllor 
cuprinse în cele două documente. 

Urmare rezotuţ!el directorului general, D,CE.A.N. a solldtat doamnei • 
, şef servldll S, A. P. I. transmiterea unor pi'edzărl cu privire la: 

• fondurile din care s-au efectuat plăţi pentru serviciile de medldnă deniară 
prestate, potrivit contractului, de medicul stornatolos, respectiv dacă acestea· au fost 
achitate doar d!n fonduri de la bugetul statului sau 11 din fonduri primite de Penitenciarul 
Gherla de la CASAOPSNAJ pentru activ\tatea de rnedidnă primară: 

• care este modalitatea de îndeplinire de către unităţile penitenciare a ob\lgaţll\or 
de asigurare a asistenţei medicale pc;rsoanelor private do libertate, în situaţia în care nu au 
angajat medici sau în· cazul în caro sumele alocate de CASAOPSNAJ sunt insuficiente; 

• modul de calcu\ a sumei ce ar f! trebult decontată de CASAOPSNAJ pentru serviciile 
de medkină dentară, estimate de S.A.P,I., în condiţiile în care Îll contractul cu medicu! 
stomatolog s-a avut în vedere timpul lucrat şi nu lucrările st a ce prestate. 

Prin Nota nr. 16849/SAPl/09,02,2017, doamna• ~e cluS.A,P,I. a 
arătat, în princ1pal, urmMaarele: c "hlro, ~, 

• ,,tn situaţia în care nu au angajaţi medici de Bt'iţowJpmc!arei:'1?/~tr!/i&. no 
contracte de pr11stllrl servicii med/cale cu medici dentişti, da 1ai{~!f!J.1or medr ale 
trebuie să se efectueze cu respectarea strlcti.i a destinaţiei fonduri/or prfrnlt~/,4.o rte 
de /a CASAOPSNAJ, pe de altă parte de /a bugetu! de stat"; 

l<I, Apolodocr", 11, «<IOr !, O<ll<I Bl'Cwe,ti, Rooi!,I, 
1'1,•l0l12(1.ll\l'l'J 
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MlNlSTERUL JUSTIŢIEI 
· ,,d/rec t.orfl penitenc!ore/or-spital, fn caii cote de reprezenton ţi legal/ al cabinete/or 

medicale din unltăţl/e penitenciare arondate, au ob/isaţfa să negoc/ew ~f să semneze 
contractele de furnizare de servicii medicale cu CASAOPSNAJ"; 

- valoarea servfcillor medicale dentare efectuate a fost CJ\cu\ată de €d1lpa de audit 
lntem, conform procedurll de decontare a CASAOPSNAJ. 

Îrl urma analh:ări1 sltuaţllfll constatate, a lnformaţmor primite de la CASAOPS'NAJ, 
Direcţia Etonomică Mminlstratlvă (D,E,A,) şi Direcţia Medicală (D.M.) din cadful A.N,P., 
precum şi a darllicărllor comu11icate de S.A.P.I., D.C.g,A,N, a întocmit Nota nr, 
1 (,849 /OCEAN/16, 02.2017, în care reţine, în esenţă, următoare: 

• în mod eron·at s-a imputat Pep1tencjarului Gherla că a plătit seJVlclH& de medicină 
dentară din sumele alocate de CAŞAOPSNAJ, în condiţfite în care Penitenciarului Gherla nu 
i s-au alocat banf de la CASAOPSNAJ pentru plata servklllor medlcate, relaţiile co11tractua\e 
cu această instituţie f11nd derulate prin Jntermod\u\ Penitenciarului Spital Dej, unitatea 
coordonatoare a ca bfnete lor medicale din Pen1tencfarul Gherla; 

- există !ndicll cu p11v!re la săvârşirea infracţiuni! de neglijenţă 1n ~erviciu, prev. de 
art. 298 C.per1,1 deoarece „prin modul defectuos în CQrs> au fost controc:tate $1.'rYldlle, 
partea compensată din contrnva/olirea serviciilor medicale nu se poate recupera de (a 
CASAOPSNAJ, fiind p/ă(lte lntegra(a de la bugetul de stat, unita/oa lnregistrdnd un 
prejudiciu", sens în care s•a propus sesizarea organelor de urmărire penală. 

· În urma acestei nota, dl rectorul general adjunct, domnul comi~arşaf de penitenciara 
, dlrector gene'ral adjunct, a Qropus efectuarea unei cercetări 

adminjstratlve care să stabilească existenţa certă a pagubei, persoanele responsabile, 
precum îl eventualitatea existen\e! unei fapte penale, propunere aprobată de .directorul 
general a! A.N.P., domnul comisar ~ef de penitenciara 

Prin Deciz1a nr. 402/28.02.2017 a dlrectorulu! general ol A.N,P, a fost numit~ o 
com1sie de cercetare administrativă, în temeful dlsp. art. 76 a\ln. (:1.) dln Legea nr, . 
29312004 privind Statutul funcţlonarl\or publki din A.N.P, ş! ale disp, O.M.J. nr. 
1760/C/2013 pentru aprobarea Metodologici privind s,tabillrea răspunder11 patrfmoniale a 
func\ionarllor pubtic1 cu statut special din sistemul administraţie! penlt>anclare. Activitatea 
comisiei a constat 1n cercetarea aspectelor semnalate în Nota nr. 16849/13,01.2017 a 
S.A.P.l. referitoMe \a încheierea şi damlarea contractelor de prestări seNicli dlntre 
Penitenciarul Gherla şi medicit stomatologi. Prin decizii succes1ve S·~ prelungit termenul de 
î!na\liare a cercetării administrative în perioada 28. 02. 2017-17. 12. 2018, 

Activitatea comisiei s·a fina\\zat prin îotocmirea proc:esului·verbal de cercetare 
adm1nistratlvă nr. 699001/17,12.2018, concluzionând că sunt întrunite condiţiile prev. la 
art. 4 din 0.M.J. nr. 1760/C/2013 pentru angajarea rllspunderi1 patrimoniale a 9 funcţionari 
publici cu statut speda\ din cadrul Penitenciarului Gherla. 

În su~ţinerea acestei conc\uili, comisla de cercetare admin!stratMI a reţinut 
următoarele: 

• existenţa unei pagube reale şi carte, în cuantu de 37.695,20 \ei, din care 10495,2 
lei pentru perioada 2012·2013 ;I 27200 \el în perload~ 5. 1.6.;-._ 

• paguba S·a produs ca urmare a neîndap\infril bl1~ţ/W,Jr~e "!re · lu care reveneau 
per,oane\or responsabile din cadrul Penitenclarulu' ~rla, prl~tmi'i)lijl,:e ozlţl!lor 
legate în vigoare; N1>oi:,M "'1~trli4i1 

• Penitenciaru\ Gherla nu a făcut dovada efec "til~lGi.llemarsu pentru 
respectarea prevederilor O.M.J. nr. 429/C/2012 prMnd aslgurma- il~e medicale 
persoanelor private de libertate aflate în cu~todla A. N .P., în sensul Identific nor medici 
ltr. Apolodor or, 1!, 1<<lo< l, OSQ/4! ll\J""<l<I, RQ,r,;,1, 
r01,,,011~i1,,,., 
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. /vUNiSTERUl )USTIŢJ~l 
stomatologi dispuşi să !ntre 1n re\aţil contractuale cu CA5AOPSNAJ, prin Penitenciarul Spital 

Dej. 
în consecinţă, în cursul lunii ianuarie 2019, urmare aprob5ril Raportului de cercetare 

administrativă, directorul genera\ al A.N.P. a ernfs dlspozlţltle de imputare a pagubei de 
la cele' 9 persoane stab!llte ca vfnovate de producerea acesteia. 

2,3, Misiunea de audlt derulatij la Penitenciarul Drobeta Turnu Sever!n în 

perioada 03,09.-05,10,2018: . 
În Planu( de audlt pub\k intern pentru anul 2018, aprobat de directoru\ general al 

A.N.P, sub nr, 63418/SAPl/04.12.2017, a f05t indus domeniul audltabil „Asistenţa medicală 
acordată deţinuţi/or", având corespondent obiectivul general „E'valuarea sfstemu/u! de, 
contwl Intern şf al gestionării rfscurllor fn domeniul asistenţei medlca/t? acordate 
deţinuţi/ar", acestea fifnd menţinute şi în planurile de audit modificate în currnl anului 

2018, 
Plin Ordfnul·de servk;iy înregistrat cu nr. 51442/SAPl/10,08.2018, emis de şeful 

S.A.P.l., doamna a au fost stabilite perioada (01.01.2017-31.11,2017) 11 au 
fost detaliate a'ctlvltă\lle/acţiuni\e aferente oblectlvu\ui general susmenţionat şl anume: 

· actMtatea de asistenţă medicală acordată deţ!nuţilar (urgenţă, primară şi 
iMirmorle, ambulatorie - stomatolostd şf alte spec!a!!tăţf medka!e); 

• actfvltatea de monitorizare a respectării normelor de !glenă în spaţiile 
peni tendarului şi la locurile de muncă. 

Auditarea acestui obiectiv general_ a fost repartizată doamne\ 
auditor 1ntern în cadru\ S,A, P .J .. 

Din Raportul de audit public 1ntem nr, 65473/SAPl/14.11.2018 rezultă di auditarea 
servfci!lor de medicină dentară s·a t·eallzat pentru perioada aprilie 2015- aLJgust 2018. 

S·a constatat că în Ordjout de servfdu întocmit de doamna W - nu au 
Wtk!~luse perioadele aprille 2015•decembdll 2016 şi ianuarie-august 21)18, acestea nef11nd 
jncluse nici îo Planul de audlt public inţerp. Prin ~irmMe auditoru\ public 
ou avea mandat de de a efectua auditarea, contrar disp. pct. 3.7.1.j,2. d1n ~\ormete 
genera\& s1 prevederilor p<t 3.5.1. dln Normele spedflce. 

Urmare auditări! aceştef actMtăţf, in etapa Intervenţia la faţa lowlul (desfăşurată 
in perioada 17·28.09.2018), doamna , auditor intern a întocmit la data 
de 28.09.2018, Fişa de ldentiîicare şi Analiză a Problemei nr. 3 (F.I.A.f'. nr. 3), supervizat 
de doamna. şef serviciu S.A.P.I., în care au fost menţionate neregulile' 
constatate cu prllejlil auditării serviciilor de medicină dentară pentru deţinuţi. 

Cu privire la persoanele care au realizat actMtatea de auditare a acestor servicii, 
d!n declaraţia doamnei , auditor intern, a rezultat că a efectuat calculele 
estlmative pentru a determina eventualul prejudiciu, pe baza documentelor medicale 
pr!mare ~I a datelor economice din contabllltatea unităţii, solicitate atât de aceasta cât şf 
de colega auditor ..... precum ~ide doamna su e ·zo mlsluni1, 

- Auditorul publlc a analfzat tipu\ ,;i numărul de se de nă dentară rea\tzate 
de mediul dentişt care şl·a desfăşurat activitatea în Pe !tencfÂt'{fl 0..1t,98ta u Severin în 
bazacontractelor e restăriservldldemedlcln"den " lateîn eflli r 215 
, august 201 B, pachetul de servicii medicale de bază ~ &tiJb~special!ta~ pentru 
medicină dentară itabl\!t în contractele·cadrul prfvlnd cornttţme:::1(~Wi'tii, a stenţe! 
medfcale tr1 cadrul sistemului de as!gurărl soclale de sănătate în per!oada 1U :O~ /i plăţile 
W, A!oCodOI a<. 11, "°'°' S, 150741 au<ar<1<i, Ro,n!nl> 
T,I. •S Ol' '°' ,'III 
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/VUN°JSTERUL JUSTIŢJU 
efectuate de Pcnlten.ciarul Drobeta Turnu Severin pentru servlcfile de medidnă dentară 
prestate de medicu\ stomatolog în perioada aprilie 201,l- augu~t 2015. 

în urma anallzel, a11d/torul publîc intern a comtatat că: 
„Penitenciarul Drobeta Turnu .Seven:n nu a raportat /a CASAOPSNAJ serâclile de 

medicină dentară real/wte pentru deţinuţi fn perioada aprWe 2015-august 2018, valoare 
e$t/mată în sumă de 322576,60 lei r&prezentbnd cota parte din contravaloarea servicii/or 
de medicină dentari/ (manoperă şi mate1ia/e) realizate pentru deţinuţi -ii care sunt 
decontate de CASAOPSNAJ, dacă medicu! dentist ar fi fnc/1e/at contract de furnizare servici/ 
med/cale dentare cu CASAOPSNAJ prin Pen/tendarul Spital Mioveni", 

În urma calculelor efectuate s•a reţinut di în perioada aprll1e 2015 - august 2018 
Penitenciarul Drobeta Tumu Severin a efectuat în mod eronat plăţi în suri1ă estimată de 
65600 lei, întrucât acestea trebuiau decontatate de CASAOPSNAJ, situaţie care a avut drept 
consec1nţă utl\i~area eronată a sumelor .de \a bugetul statutul în alte scopuri decât cete 
stabl\tte de legislaţie: 

- H.G. ,nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 
254/2013; 

- Ordinu\ comun MS/MJ nr. 429/C/2012 privind asigurarea asistenţel medicale 
persoanelor private de libertate aflate în custodia A. N. P,; 

• Legea nr. 500/1002 privlr]d finanţele pubHce, cu modificările-şi completările 

ulterioare; 
• O.G. nr. 119/1999 privind controlul lntern/manaserlal şi controlu\ flnar1dar 

preventiv; 
• O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pr!vind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuie!!lor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa 11 raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

• Ordinul comun MS/CNAS nr. 385/186/2015; 
. Ordinul comun MS/CNA$ nr. 763/37712016; 
• Ordinu\ comun MS/CNAS nr .. 196/_139/2017; 
· Ordfnu\ comun MS/CrtAS nr. 397/836(2018. 
Totodată, auditorul a reţinut că, deş! Penitenciarul Drobeta Turnu Severin a transmis 

Di1•ecţ\el Med1~ale din A,t-i.P., draftul contractului de preştărl servldi ce urma a fi semnat 
cu medicul stomatolog şi a solicitat un punct de vedere ţ!nând cont de atribuţiile Direcţiei 
Medicale de coordonare a act!vită\H medkale din unităţile penitendare, răspunsul transmis 
de această structură a fost „evaziv ~I lnccimp{et"; 

.,. A Invocat recamondări/e Invocate de S,A.P.I, fn mlslun/Je de audft jntem 
desfăşvratl! la Penitenciaru/ Biştrlţa, Penitenciaru/ Târ_gu Mure; şi Peni tendaru/ Gherlo fără 
să prec/-zeu în ce au constat acest/! recomandări şi care a fost def/c/enţaliregularltatea 
constatată; 

· Nu a sesizat unitatea penitenciară fn ceea ce priveşte necesitatea ca mi!dlcul 
denltst să Intre fn relaţii "mtractuale cu CASAOPSNAJ prin Penitenciaru/ Sp//ai Mioveni de~/ 
chiar acest aspect a const/tuf( una dintre lregu/arităţl!e c nstatate de S.A.P.I. în mls!un//e 
de audit flltem r:Jesfi.lşurate la Penitenciarul Bistriţa şi Pe te ai:1l!_ Gherla; 

• Nu a sesizat faptul că fn contractul transmis e!/&11101Ji3,ar'IH11J....a fost stabllltll 
valoarea contractu/li! şi nici tarifu/ orar, cu toate că D r~;Ja Mi!d!â/flt(ll,fJt![rnst. fn adresa 
nr. 38581/DMI/J.06.2017 cd dă acord de principiu as i:ajtfm~elemente 3'1hlli9J,ltliact". 

Se mal reţine că în perioade dl!rulării m!sîunii de audi df?4f<tl;lfc;!} PenlteW Jarului 
Orobeta Turnu Severin a comunicat medicului dentist, cu care u · eÎ4~a ncheîat 

w. Ar,o!<>J0< oe. 17, ,ecLor s. 0,0,41 ""'""li, 11.on11or, 
r,1. ,10)1 la< 1119 = 1•11) (Q 

P•1ino IHIO S) 

cop, f$-l!•Dh..-,l 



; 

' 
MJN!STERUL JUST)Ţltl 
contract de prestări servfd! medicină dentară, faptu! dl este necesar să intre în relaţii 
contractuale cu CASAOPSNAJ. 

În cuprinsul F.I.A.P. nr. 3 nu s-au formulat recomandări cu privire la această 
problemă, însă s-a menţionat că urmează a se întocmi Formular de coristatare ~I raportare 
a fregularlţăţflor .(F. C. R.I. ). 

În aceeaşf dată, 28.09.2018, doamna , auditor intern, a întocmit şl 
F, C,R,I. nr. 1 în care sunt reluate acelea ş! constatări prezentate ş! în F. I. A. P, nr. 3, detailate 
anter!or, Anexat acestul document se regăsesc şl înscrisuri din care rezultă modu\ de calcul 
şi valoarea estimată a sumelor ce ar ff putut fi decontate de la CASAOPSNAJ, 

La fila 12 din F.C.R.I, nr, 1/28,09,2018, se predzei:ă că au fost auditate doar 
servlcille medicale dentare presMte de medicul stomatolog în ba:rn unor contracte de 
prestări ser.-lci în perioada aprilie 2015,august 2018, luând în conslderue termenul genera\ 
de J anl al fnstltuţiei prescriptfel extfnct!ve, şi s-au consemnat următoarele: 

,,. Suma estimativă de 65600 /el p/iWtă de unitatea penitendară din fonduri de /a 
/:iUgetul de sţat - alocate prin bugetul unităţii penitenciare• o fost ut!llzatii eronat în alte 
socpurl dec/Ir cele atacate şi !mpllclt stablllte prin legls/aţle, deoarece suma estii-natlvii de 
65600 le! trebuia sa fle primită şi pliîtltil din fondurile de /a CASAOPSNAJ w urmate a 
s~rvlc///ar reaUzate de medicul dentist"; 

- potrivit pct. 1.4. 7.1. din H ,G. nr. 1086/2013 , Normele generale, attlbutla S.A. P .I. 
este de a raporta dire,;toru\ui general a\ A.N.P. şi structuri! de control ab1lltate 
lregularltăţile sau poiibi\ele prejudldl const~tate, ,.neavtlnd în competenţă stabWrea 
prufb//e/ar infracţiuni". 

· ,,în f.C.R.I. nr. 1 din 28.09.2018 nu au fast formulate recomandări, deoarece 
/regu/aritiiţUe Identificate au Impact asupra obiectivelor ~/ pair/maniului Penltenc/arn{u/ 
Orabeta Tumu Severin, in sensul cil au fost angajate cheltuleli şi lmp/lclt efectuate p/lfţf 
din fondurile acordate de la bugetul de stat, fărlf să existe bazli legală pentru che!tula/a 
respectiv<!, fonduri care trebuiau utl/lzate în o/te scopuri, motiv pentru care se 
Impunea/Impune luarea de mdsur/ /mediate de invesUsare de către pesoanele fu drept" . . 

'Prin adresa nr, 58658/SAPl/03,10,2018, S,A,P.I. a înaintat F,C.R.I. nr. 1 din 
28.09.2018 dlrectorutul general al A. N. P. În urma analizării F. C. R. I. r'lr. 1, directorul general 
al A.N.P., domnul comisar şef de penitenciare , a dispus directorilor generall 
adjuncţi - ş1 lt, ana(izarea impreună Cll :tructurile pe care aceştia {e 
coordonează şl prezentarea măsurilor adec'tate. Hu au fost Identificate documente din 
care să rezulte modul de soluţh:mare a aspectelor 5emnalate ca 1regular!tăţl prfn F,C,R,I, 
nr. 1/28.09,2018, 

Neregulile identiflcate în legătură cu prestarea servldHor de medicină dentar~ 
pentru deţinuţi au fost fncluse, cum am arătat, în F.1.A.P. nr. 3 ~i F .C .R.I. nr, 1. Peni tendaru! 
Drobeta Turnu Severin a luat cunO'Ştinţă prin oelTlnaro>a F.l,A.P. de acestea yi, ulterior 
consernnărll ş11n Proiectul raportului de audtt, cu prMre la care nu a11 formulat obiecţiuni, 

în Raportul de audlt public intern nr. 65473/SAPl/14.11.2018 au fost reluate 
constatările cuprinse în F.l.A.P. nr. 3 ş1 F.C.R.I. nr, 1, însă nu t formulate recQ a d 1, 
ca atare Pl n de actiu e en ru im le e ndii lor nr. 
65419/PDTSMH/04.12,2018 nu cu rlnd mysu ! de edl r , "Con,~01 

a/ M/nJ 
CQ/1//'IQ S/11;/~/ 

2.4, Constatările lnspectorllor C,C,M. cu prlvlre,',,;;;:&\1,1gyi'{.,cUIS/t}8ale dent re 
pentru deţinuţi: ~' 

l!<, Ap<lO<!Ot fJ. I 7, '""" >, -0 ;0;4 I '"""!U, P.omJOia 
Tet. •• Ql7 !M 1999 
~.1'1b'.!l 
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/v\JNISTERUL JUSTIŢIEI 
Potrivit tegis\aţiei în •tigoare, persoanele private de libertate benelidază în mod 

gratuit, potrivit legii, de îngrijiri, tratament medical şi medicamente. 
Sursele de finanţare pencru serviciile de asistenţă medfca\ă, tratament, îngr1jiri şi 

medicamente provin din Fondul 1wţ1onal unic de asigurări sociale de sănătate (F.N. U.A.S.,I, 
în condiţi1le Contractulu1•cadru privind condiţiile acordărli as1stenţe1 medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale Normelor metodolo&lce de aplfcare a 
acestuia, din fondyrjle unltăt!\or din sistemu\ administraţiei penltenc!are, aprobate cu 
această destinaţie, :;i dfn alte surse, poţrivit legii. Potrivit dlsp. art. 156 - Asistenţa medh:ată 
dentarădln H.G, nr. 157/2016; 

.,(1) Servfclf/e de mţd!cfnă dentară sunt awrdaţe pr/n cablnqtele de medicină dentară 
din locurile de detinere. fn rnzuri/(! care depă~esc competenţa medicului dentist sau dacă 
în cadru/ un/lăţi/ penitenciare nu poate fi asigurată asistenţa medicală dentară, se apelează 
la unităţi sQll/tare de profil afiate 1n relaţii contractuale cu casele de oşfgurărl d& sănătate. 

(2) Servlcll(e de medicină dentară preventivă şi trotomente(e stomatoloslce prevăzute în 
Contractu/·cad(U orMnd condiţl/le acordilrli asistenţei medicale în codrul slstemu(ui de 
aslgur~rl soclafo de 51foătate ~i în Normele metodolog/ce de aplicare a acestuia se acord/I în 
mod qratult. 

(3) Trataniente/e de medicind dentari! carg nu sunt decantate de casg de osiqurărl de 
săneitate, dar sunt menţianate 1n Controctu(-codru priv!nd wndlţiiie acordilrli asistenţe! 
medicale în codrul sistemu/ul de asfgurărl sodale de sănătate şi în Normele metodolog/ce 

de oplicore a acestuia, se vor os/gura din fondurile unitdţif. 
(4) Tratamentele protetice se as/gură conform prevederi/or Contractului-cadru 

privind condiţiile acordării asistenţei med/cale 1h cadrul sistemu/ul de asigurări soc/ole de 
sănătate şi ale Norme/or 1Ţ1etodoio3/ce de aplicare· o ocestl.lia, Iar contravaloarea 
coritribuţie/ p,u~ono/e pentru lucriirl/e protetice Se suportă de către deţinut." 

Dispoziţii similare sunt prevăzute şi de art. 39 dfn O,M.J. nr. 429/C/2012 privind 
asigurarea · asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia 
Administraţiei Naţionale a Pen1tenclarelor care, în plus, prevede că: 

.,(5) fn s/tuaţîa în care persoana priva Ul de /lbertate şi-a pierdut funcţia mastlcatorle 
1n perioada detenţie!, cu afectarea concomitentă~/ a funcţiei digestive, ş! se constată din 
anal/zorea veniturilor sale cil nu are posibilităţi flnonc!are necesare pentru plata 
contribuţiei personale, oceasta este suportată din bugetv/ unltiiţlf Tn care executii 
pedeapsa, în limita fanduri!or alocate 1h acest scop, sau din alee surse, potrivit legii." 

Trebuie menţ\onM faptul di, în ce prlveste neces1tatea acord~rjj efective a; 
asistenţei medicale dentare, pr!n Hotăra re~ CEDO în Cau:i:a Dragen împotriva Români el, 
publicată în M, Oi. nr, 467 clin 23 Iunie 2016, Curtea a declarat admisibile capetele de 
cerere întemei~te pe art. 3 privind condiţiile de detenţie sj lipşa unuf trntament medica\ 
ade~vat ş1 a unei diete corespunzătoare admisibile, iar celelalte capete de cerere 

lnadmisib1le, În esenţă, 
„Curtea a subUnlot în mar multe rl!ndurl că lipsa unul tratament medical adec•mt 

in penitenciar poate prin ea însăşi ridica o problemă în temei art. 3, chior dacă starea de 
sănătate o reclomontulvi nu Impune eliberarea sa !mediat/1. e~ ufe să se asl<1ure cil, 
date find nevoile roct/ce ale delen le! sănătatea / bun t rea

1 
~a rlvote de 

lîbertote sunt asi urate în mod ade at acordi'lndu•i !(ele as!% · (g 
necesară [a se vedea Kudco împoMva Po!anie/ (MC), nr. 3 . "o:f/Alte/]3 • 94, C 'Jf/ O· 
Xi; 5arbon /mpatriva Moldovei, nr. 3.456105, pct. 90, 4 octombrie · ?~;Jfj,_lmpo riva 

/(o/lei, nr. 36.276/10, pct. 35, 29 Ianuarie 2013]. Ul. 
~'"' '9 "5l 

coo, FS,1!•0>-,ec,1 
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M!N'lSTE Rll L · J US'flŢJ E! 
fn ceea ce pr/ve~te o eventuală sol/citare din partea rec/amantv/ul pentru copiata 

dfn bugetul pen/tenc/arulu/ a costului pentru tratamentu/ protetic, Curtea 9bservă cil 
regulqmentu/ in viware până in 2012 o fost dl!{o ona/lzat şi declarat fngflcient îQ cauzo V.O, 
/citată anterior, pct. 96), 1n care Curtea a constatat o problemă s/s/emicii cauzată de. 
defic/ente/e din sistemu( de as/gurdrl medicale pentru as/'{urarea servicii/or ,tomato/o~ 
persoane/or private de libertate //pslte. de orice mlf/oow financiare, La 7 februarie 2012 a 
Intrat 1n vigoare un nou regulament care prevede că, în ,azur/le rn care persaaMle private 
de /iberţate nu au mll(oace/e financiare necesare, partea /or de c/Je/tuieU va fi acoperită 
de administrat/a penitenciaru/ul, dintr-un buget specfal. Cu toate acestea, 1n ac11asti! 
privinţă, Guvernul a Informat ci! nu a qx/sţat niciun buget specia/ alocat pentru acest tip 
de cheUuiell şi, 1ntr·o perioadă de w1 an, doar două persoane private de 1/ber(aţe din 
[atregq/ sistem pena( românesc au beneficiat efectiv dq acest a/qtar Unanciar (a se vedea 
supra, pct. 59), ln lumina ce/ar de mal sus, Curtea consideri/ cii Guvernyl nu a prabat 
eficienţa nou/ul sfştem pus fn ap/lcore în 2012." 

Potrivit Decfzlei nr. 550/2011 privind aprobarea Regulii.mentului de orsanlzare şi 
funqlonare a penitenclarelor·sp!tal, directorul penitenciarului-spital are ca atribuţie: 

,,/2) Directoru/ penltenc/arv/ul·splta/ 1nchele contraae w casa Asigurări/ar de 
Sănătate a Apărării, Ordinii Pub/Jce, Siguranţei Naţionale şi Autor/te/ţii J1.Jdeciitoreşt/ 
/C,A,S,A,O.P.S.N.A.J.), Inclusiv Pentru cablnete(e med/cale din pen/ţen,:/are/e arondate." 

Pr!n urmare, pentru decontarea serticlltor de asistenţă medicală dentară de la 
F,N.U,A.s. este necesar ca unitatea penltei1ciară să transmită penltendaru\ui·spita! \a care 
este arondat o solicitare de Includere în contractul încheiat cu CASAOPSNAJ, însoţită de 
documentele prev, de art. 58 rap. la art. 56 alin. (1) llt. d) dln Contractul-cadru -Anexa 2 
laH.G. nr.140/2018. 

Acest mod de con'tractare, prin penltendarul·splta\, se impune având în vedere şi 
faptul că penitendarul-sp1tal este unitate cu personalitate Juridică în subordinea A.N.P., 
potrivit dlsp. art.1 dfn Regulamentul de organlzare şi funcţfonan, a penitendarGlor•Spital, 
aprobat prin Dedzfa nr. 550/2011 a dlrectoru\ui general al A,N.P, iar cabinetele medicale 
din pen!tenclare sunt structuri funcţionale fără personalitate juridică, aflate în coordonarea 
metodologică a penitendarelor•spita\. 

În acelaşi sens sunt" şi disp. art. 73 l!t,c) din Decizia A.N.P. nr. 507/2012 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şf funcţionare a unftăfilor penitenciare: 

„Atrlbuţl/le personalu/ul medica/ care îşi desfă'Şoară act/Vltatea fn cab/1JeWI 
'medica( de şpec/a(itate sunt urm/Uoare/e; 

c) raportează lunar DlreCţiei medfcale din cadru{ Administraţiei Naţionale a 
Penitenciare/or activitatea cabinetului medical, Iar penitenc/ar1.Jlul•spltal coordonator, 
s/tuaţfi/e privind fumizarea de sertldi de asistenţll medicală de spec/a//tate, 1n vederea 
1na/ntări/ acestora d!tre casa de aslguriirj de scinăfate." 

Menţionăm dl tn prezent aceste dlspozlţ!\ se regăsesc şi în art. 67 alin. 2 din O.M,J. 
nr. 2724/C/2018 pentru aprobarea Regulijmentulul de organizme şi funcţionare a 
penîtenciarelor: 

.,(2) Pentru cabinetele m,id/ca/e de unitate, co trac irft;ttr1/>!a.: servicii 
med/cale 1n asistenţa med/cală primară se încheie fr21PJ~fifl~,m~~r,ifYi,J(d are 
cab/neW( medical de unitate este arondat şi Casa As/ urări/or de Siiniltate a ApM ărl!, 
Ordinii P\Jb/lce, Siguranţei Naţio11ale şi Autor/te/ţii Judec t.fi%'fi1~blffe.t.0Rra!11!4'llfl1t rl!or 
specifice". ~-----.J 
,.,_ .,,.,,_ N, \7, ,ect« I, ~507<1 OC<or<f<', lor1'9"' 
Tol,•<OllW<lm 
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IY\!NIST[RUL Ju5TIŢJE°I 
Din analiza sistematică a Normelor proprii de aplicare în ~nu! 2018 a 1-\.G. m. 

140/201 s pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractu1ui•cadru
1
, rezultă dl pentru 

a beneficia de decontarea serviciilor de asfstenţă medicală, Inclusiv a 5erviclilor de asistenţă 
171edicală dentară, e,te necesar ca penitenciarul-spital, la care este arondată unltatea 
peniti.mctară care are angajat medic stomatolog sau care încheie un contract de prestări 
serrid1 cu un medic stomatolog, să încheje un cq11trac\ (ln calitate de furnizor de seivfcfl 
medicale} cu CASAOPSNAJ pentru cabinetele medicale din periitenciarele arondate;, în acest 
s:en5 fiind şi disp. art. 4 a\ln. (1) corobornte cu cele ale art. 24 din actul normativ menţionat, 

Dlspo:zlţiile cu caracter specia\ din cuprinsul Normelor proprii de ap(lcare în anul 
2018 a H.Ci. nr. 14012018 penim aprobarea pachetelor de servicii şi o Contractuluf•cadru 
fac distincţie între modul de calcu\ at serviciilor decoritate pentru asistenţă medicală 
primară (Capitolul li, Secţiunea a 2-a) şi mcidu\ de calcul pentru celelalte tipuri de asistenţă 
medicală, inclusiv medic!n5 dentară. 

Aceste norme speda\e şe completea,:ă şf Cll normele generale, respectiv cele alE> 

Contractulul·cadru, care la art. 56 al!n. ·(1) !it. d} stipulează că: 
,,/1) )li vederea Intrării in·reioţ/1 contractuale cu casele de asigurări de sănătate, 

furnizor/I de servicii de medicină dentard trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
( ... ) 
d) să depună, în vederea încheierii contractu/ul, documentele prevJzute /a ort. 58 a!ln. /1) 
111 condiţ/1/e o/în. (2) şi /3) din om/aşi artfco/, ln termenele stabilite pentru contractare." 

Dispoziţii s!ml\are s•au reg~slt ş1 anteriorîn teg!slaţ!a speda!ă; 
• Legea nr, 275/2006 privind executarea pedepselor ~i a măsurilor dispuse de organele 
judtdare în c11rsul procesult!l penal, cu modlflcărlle şi completările ulterioare şi H.G. nr. 
1897/2006 pentru aprob~rea Regulamentului de aplicare a Leg!i nr. 275/2006; 
• Contractele-cadru care au reglementat condlţli!e acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor ş1 a dispozitivelor medlc<1!e în cadrul sistemului de asigurări socla!e de 
sănătMe: Ordfnul com•.m MSICNAS nr. 1723/95012011; Ordinul comun MS/CNA5 nr. 
413/191/2013; • Ordinu\ comun MS/CNAS nr. 619/360/2014; Ordinul comun MS/CNAS nr. 
388/186/2015; o,·dinut comun MS/CNAS nr. 763/377/2016; Ordinul comun MS/CNAS nr, 
196/ 139 /2017; Ordinu\ co171un MS/CNAS nr. 397 /836/2018. 

Trebuie menţionat faptul că în perioada iulie 2014•mai 2015, CASAOPSNAJ nu a 
încheiat contracte de furnizare servici! d,:, m,:,d\dnă dentară, prin urmam unităţile 
penitenciare au ,uportat integral cbeltulell\e cu asistenţa medlcarn dentară. 

în ce pr!veşte finanţarea asistenţei medicale dentare din surse de la F.N,U,A.S., 
S.A.P,l. a opinat, în rapoartele de audlt mai sus prHentate, că pentru a putea Deneflcia • 
de aceste sume de ban1, este nec(!sar încheierea unor contracte de furnizare de servi cil 
medicale, prln penit8nc1aru\·spltal la care unitatea penitenciar/\ este Mandată. 

' ORDIN llr. 1 i38/M, 16211 02/3So8/C/9S01/494/ZS019Hl2018 din iş "' ~I<> 2018 privind aprobarea 
Normelor proprii M aplicare în anul 2018 a HQtărârll Guvernului rn, 140/20 pentr'ln1>")!1_ar,,a pachetelor de 
wvlcl! 11 a Contrnctulul•caclru care r"l!1ernent<lază condlţlll! acordării a<l<te 1'1!11'11\Wlll.. .i~di-·-entelor şi 
, dl1po:lt\velor rnedkale în cadrul sistemului de ~slgurMI 1oclale de sănăta c pentrv anlHrll&o14l119~ a 
la speclJkul organl~Ori! a1l1tenţel medical~ 1n rcteaua :onltară. a mir.I er,a.\QUI lmtltu!lllot~1lll~l'\I\IN1 
apărării, ordinii publice, siguranţei na\lomlie şi autorităţii Judedtoreitl ao\\Mlim.l, mla\11\e contracul1«, 
dintre Ca.a Ailgurărllor de Sănlitate a ApărMI, Ordinii Publice, Sl~uranţel Ma nal.,_;fAi,W,\\11ţjjd)J,'j~cătore1 I 
;i lurnlzorll de ,erilcli rnedfcale şi medicamente care aparţin ace!tol re\e\e 4(LJL 

Str. "'o\o(lo( n,, 11, :«tot$, 0'"141 ~OJC<i\l, Ro.,;,I, 
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Cu privire la acelnşi aspect, Direcţia Supraveghere Medic ;,lă din cadrul A,N.P,, prin 

Nota întocrn!tă de doamna ••-•irector, arată urmă to are le: 
- art. 71 alin. {4) d1n Legea nr.254/2013 enumeră sursele 

medicale pentru persoanele private de lîbertate şl nu face o 
servlcl1lor medlca\e pe surse de finanţare; aceleaşi surse de flnan 
H.G, nr. 157/2016, precum şi în O.M.J. nr. 429/C/2012.; 

d~ finantare a asistente! 
dijtribu!re/re~artizare a 
ţare sunt menţ1onate ş! în 

nu se stf~ulează obliga\i~ - în niciunul dintre gctelş normativ§ enuntate anterior 
existenţei relat1ei contractuale cu Q casă de asigurări de sănătaţ 
care asigură şervicll de medicină dentară prln cabinetele de med 

e gentru medici! dentf~t!, 
!cină d>?ntară din sistemul 

p§lnitendar; 
• în cawt în care optează să intre în relaţie contractun\ă cu 

·acestei relaţii contractuale sunt eliberarea bi\etelor de tratam 
medicale sau efectuarea radtograflf!or retro-alveolară şi panoramic 
prestate do medfd dentişti în limita unui plafon stabilit în Normele 

CASAOPSNAJ, beneficiile. 
ent pentru alte ser;icii 
ă şi decontarea servlclflor 
metodologice de aplicare 

a Contractu\ul-cadru. 
OCEAN din cadru\ A.N.P,, 

He penltenclare pot primi 
Totodată, Direcţia Contendos ş! Elaborare Acte Normative• 

în cuprinsul Notei nr. 16849 / DCEAN.16.02.2017, a arătat că unltăţ 
fom:!url de la CASAOPSNAJ, prln intermedl11! pen1tenclarelor-splt 
obl!gaţia să negocieze şi să sernn~e contractele de furniza 
CASAOPSNAJ. În raport de situaţia constatată \a Penltenciarnl Ghe 

al, ai căror directori au · 
re ser;lcil medicale cu 
rl~, a mal arătat că_: 
u contractarea servicii/or 
erlle /egale Incidente /n 
contract cu CASAOPSNAJ 
·n preţu/ pr€staţ/i/or din 
necompensată. 

" /, .. ) la momentu( cdnd vn!tatM a lansat procedura pentr 
m11dtca/e stomatologice, ar f! trebuit să afbă fu vedere preved 
această materie fi să impună parOdp<mţflor să albă sau să inc/1e/e 
pentru a se putea recupera de către /nsl:/!Uţla il'l cauză parte d1 
fondurile de la Casă, unltat~a urmand sil suporte numai diferenţa 

e prestări s~rvidl cu tm ln cozu/ în care nu s-ar fi reuş/ţ fnchelereo cantractu!ui d 
medic aflat în contract cu CASAOPSNAJ, unitatea ar fi putut re/u 
pentru încheierea cantractulu! fără să impună partlc!panţ//or 
CASAOPSNAJ. Astfel, unltatM ar fi dovedit că a îndepl/n/t obligaţi 
utiUzilr/1 corecte a fonduri/or şi în considerarea prevederi(ar 

a procedura de achiziţie 
relaţia contractuală cu 
a de dl/!yenţii rn privinţa 
art. 71 din Leyea nr. 

254/W/3." 

Având 1n vedere cele prezentate, s-au constatat următoare le: 
nitendare, are ob\lga\la - în condlţltle în care statul; prln sistemu\ adminlstraţ!ei pe 

asigurării efective a asistenţe! medicale (inclusiv stomatologice) gr 
prfvate de libertate, aceasta presupune din punct de vedere fina 
fonduri pentru ser;ic\f\e med1cale prestate de medicii din cadrul un 
contracte de prestări ser;lcli) de la F.ttU.A.S., urmare încheierii 
contracte de prestărl ser;iclf medicale prln penitenciarele-spital la 
şi, în cazul în care aceste fonduri sunt 1nsufic1ente, prin leta 
bugetul de stat, alocate cu aceaştă dest1naţe, precum ş! d rc~e sL 

atuite pentru persoanele 
ndar atât atragerea de 
ltă\llor (angajaţi sau cu 
cu CASAOPSNAJ a unor 
care sunt arondntt, dl.t 
rea lor cu fonduri de \a . 
' condiţiile leg!!; 
G!.J;Jt,ţ,1n dfca\ă cu 

e asig'/Jr'!/r'111!/l~f,51S~\el 
- în ce priveşte procedura de contractare a se iclllor

1
11@ 

CASAOPSNAJ, aceasta se reallzea,:ă potrivit Contractu i-cel¼,u d 
medkale, aprobate prin hotătâre a Gtivernulu1, ~i a l?Wir 
ordonatorii de credite, conducători a! m!nlsterelor şi illstltuţillo 
ordinii publice, siguranţe! naţionale ş! autorităţii judecătoreştl. 

CWm.[l1, apro'r1H 1i de 
""ffinJl!~l'ilLaR rării, 

' 
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iV\.JNlS!ER,UL JUSTJŢ!El 
Deoarece, aşa c11m am arătat, există opfnf! diferite în ce priveşte obligativitatea 

încheierii de contracte de fumizare serv1c11 medlca\e dentare la nivelul structurii centrale a 
A.N.P., în special \<t nivelul DJrec\le! Supraveghere Medicală, apredem ca fiind util pentru 
întregul sistem penitenciar să -se stabilească o procedură. unitară pentru încheierea ~cestor 
contracte, a.otfel îndt toate unităţile penitenciare să respecte cadrul legal.' 

3. tn urma verificărilor efectuate Ml constatat dl a fost auditat~ actly1ţatea de 
efectuarea intervenţiilor la clădirile aflate în administrarea unităţf!or penitenciare, 
clas!f1cate ca lTlonumente istorice sau care se af!ă în zona de protecţie a acestora, în 
cadrul urm~toarelor mis1µni de audlt public intern! 

- misiunea de aud!t derulată la Penitenciarul Gherla în perioada 24.10-25.11.2016; 
- misiunea de audit derulată la Penitencia'rul Târgu Mureş în perioada 28.03· 

29.04.2016. 

3.1, În cadrul misiunii de audit publ1c lnţern desH\su1at'ă \a penitenciarul Gherla în 
perioada 24.10•25, 11.2016, auditorii publici intern! au auditat Şi actMtăţfle/ acţlun!le 
aferente o~!ectivulul seneral „f:valuorea sistemului de cantrol /ntem şi al gest10r1ărl! 
r!scurf/or /n domeniu( (ucrăr/!,;,r de Investiţii, fntreţ/nere şi reparaţii curMte." 

Potrîvlt Ordinului de servldu nr. 57796/SAPl/10.10.2016 emis de doamna • 
şef S.A.l'.I„ auditarea activităţilor corespunzătoare acestul oblect1v a fost 

repartizată audltorulu1 publtc după cum urmează: 
t1. lnvest!ţll publice (A-obiective/proiecte de investiţii în continuare; B· 

obiectlve_lprolecte de lnvest!flf noi; C-atte dNltuleH de investiţii, detaliate pe che\tuiel1 de 

investiţi!); 

2,.2.. Activitatea privind ;,Schirnbal"ea de destinaţie" a unor spaţîl din cadrul clădiri! 
sau a clădiri! aflate în folosinţa penitenc\arn\ul; 

2.J, ActMtatea prMnd realiiarea lucrărilor de întreţinere ~1 reparaţii curente; 

2.4. Activitatea privind întocmirea/actualizarea/completarea documentaţie! .,Cărţfl 
tehnice" pentru clădirile aflate în folosinţa penitenciarului. 

în eta e ut a m!sitm!! de audi auditoru\ u lic Intern a 
întocmit Pro~ramul misiunii de audit public Intern, în cuprinsul căruia a fost menţiMată ş! 
doamna■iiill, în calltate de auditor public tntern, deşl aceasta avea şi calitatea 
de supervji;or al aceleiaşi rnlsl\lni, astfel încât nu putea rea(j,:a în ace;laşl timp ş! actMtatea 
de auditare. Activitatea de auditare şi activitatea de supervizare sunt dist1ncte prin prisma 
atribuţiilor audltorulul, resp!')CtÎv supervizorului. Aceste astrlbuţii sunt rnglementate 
di!ctlnct în toate etapele derulării misiunii de audlt cât ~l 1n cadrul aceleiaşi etape şi 
ativităţî. Astfel, potrivit Normelor generale: 

- ,.2.4.4.9. Misiunea de audlt public intern {ace obiectul unei suoervizăr! 
corespunzlltoore în vedeMa oronti!rll in e /11 i ii obiectivei r osr urilrl olit I 

de;vo{tilr/1 profeslonci/e o aud/tor/lor Interni." c orpu/ . 
- ,,3. 9.6.4. Scopu/ ocţlunlf de supl!rvlwre este de a e asfsu18 &1/il!Eijflifţ;(ff l. ni/ 

de aud1t public Intern au fost atinse în condiţii de ca/itat . 'bol'/Fo lll$/ru1u1 
1?41 cu 
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MlNiSTERUL JUSTJŢ!El 
Distfncţia dintre atribuţiile spedfice activîtăţll de audit şi activităţii de supervizare , 

rezultă şi din urrnătcarele prevederi din Normele 1enerale: 

,,3. 9. 6.6. la entlti/ţlie publlce unde nu ex/stil un şef al compart/mentu/!11 de rmdit 
pub/fc intern, supervizarea este real/iată de un auditor intern care Hu este Implicat în 
auditarea activităţilor pe care le supervizeaz/J." 

Ori, din interpretarea logică a dlspoziţîilor legale care reglementează cele două tipuri 
de activ1tăţi, de auditare şl de supeJYizare, rezultă că: 

. auditorii sunt cei care exerdtă atribuţiile de auditare; 

- supervizorul are doar atrfbuţll de verificare a act!vităţff desfăşurate şl a 
documentelor întocmite de auOitorl, fără a exercita el în.uşi această actMtate, în caz 
contrar regăslndu,se în situaţia de a•iÎ superviza propria activitate, ceea ce ar avea drept 
consecinţe 11psa de obfectMtate în_ formularea constatărilor şi a recomandărilor. 

Prin urmare, în mod greslt a fost menţionată ca audîtor doamna• IIIIIID,gJ 
toate dl a avut >l calitatea de supervizor, asa cum rezuită din uno\e programe ale mish.mllor 
întocmite de ceflalţi a11ditari. 

cu prMre \a sltuaţ!a lucrărl(or de r·eparaţ\f curente, auditorul Intern ■ ,4 
a întocmit F,l,A.P. nr, 2,3, în cuprinsul dlrula a coristatat dl: · 

• în curiul anului 2015, Penitenciarul Gherla a realizat lucrări de înlocuire a 
tâmplăriei din l!:mn cu tllmplărfe d1n PVC la clădirile aflate în adm

0

f11fstrarea unltăţ!f 
penitenciare, rnr~ a avea tn vedere statutul acestora de monument istoric sav ·construcţfl 
aflate în zona de protecţie a monumentelor Istorice si. fără a .obţine avizul Ministerulut 
Culturii ş1 Cultelor :;f a'utorizat1a de corjstrulre, documente ob!igatorll în cazul efectuării 
reparaţiilor curente la clădiri cu acest stat'ut, 

, lucrările de înlocuire a tâmplăriei din lemn cu tâmplărie dln PVC au fost încadrate 
eronat ca lucrliri de reparat/j curente ~i; prin urmare, au fost plăt1te eronat din Titlul ii 
"Bunuri şi servlcfi" • articolul busetar 20.02 "Reparaţii curente", lntrudt acestea fac parte 
din categoria investiţiilor publfce, fiind lucrări de interyenţle, far plata acestora trebu!a să 
se fac~ din Titlul XII! "Active neflnancfare" - Cheltuieli de capital, de la articolul bugetar 
71,01. - "Active fixe", aUn. 71,01 .01 "Construcţii". 

Consecinţele reţinute cu privire \a cele două deficienţe au fost: 
a) Urmare încadrări\ eronate-a acestor lucrări fo categoria "reparaţii ct1rente" au fost 

reţinute drept conseclnţe, următoarele: 
• valoarea activelor fixe asupra cărora au fost reallzate lucrări nu se majorează cu 

valoarea lucrărilor executate; 
. t!lmplărla PVC achiziţionată de Penitenciarul Gherla a fost 1nreglstrată în 

contabilitate în contu\ 302 08 00 „Alte materiale consumabile" şi a fost trecută direct pe 
cheltuielf. 

b) Referitor la realizarea do repioraţii curente la tidin io:1ntând monumente 
istorice sau aflate în zona de protecţie a acestora, fără a to?f.!!8ţ!tD'l!oi;p,ns ..s·a reţinut 
că acestea constituie !nf ac Jun î se ede sesc cu Inc ls r<\' de la 3 l°Jrll' ~ s u cu 
amendă, conform art. 24 din Legea nr. 50/1991 prMnd Î!ÎW!i)&QtfUtării lucr r' or de 
,onstrucţil, ,-.,,publfcată, cu modificările şi completl\ri!e ulterlaa =-.. F//Q/N4ti)L 
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1\t\. I NI STE RU L J'USÎ!Ţl El 
Aceşte consecinţe au fost determinate de nerespectarea unor acte 11ormative, 

menlfonate de a1,1ditorul public intern: 
• Legea finanţelor publice nr, 500/2002, republicată, cu modiflcărlle şi o.impletărllo 

ulterioaro'; · 
. legea contabllităţll nr. 82/1991, republicată, cu modîfid\rile şî comp!etărfle 

ulterioare; 
, Legea nr, 42212001 privind protejarea monumenttilor istorice, republicată, cu 

modificările şl completările ulte1ioare; 
• leBea nr. 50/1991 prMnd autorizarea executărll lucrărilor do construcţii, 

republicată, cu modificările ,;i comp!etăr!\e ulterioare; 
• OMFP nr, 191712005, cu modificările ş1 completările u\terio,;i.re; 
- Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr, 2828/2005 privind aprobarea Liste! 

mon11mente\or istorice şi a Liste! mon11mentelor istorice dispărute, cu modlfkărlle ş! 
completările ulterioare. 

5-a mal arătat că nu au fost respectate dispozlţlfle art. 14 al1n, 2 ş1 alin, 3 din Legea 
finanţelor publice nr. 500/2002, republicată, cu modîficărlle şî completările ulterioare, şi / 
dl respectiva faptă comtitule contravenţie confom ·art. 72 alin. 1, llt a) din acelaşi act 
normativ şl se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei, aşa cum prevede art. 72 al1n, I 
2 - Contravenţii şf Sancţiuni din acelaşi act, Tot contravenţie \a prevederile Leg!i finanţelor 
publice nr, 500/2002 a fost reţinută şf încălcarea disp. art, 4, alin, 4, care se sancflonead 
cu amend_ă de {a 2000 la 3000 lei, conform art. 72 alin, 2, Ht c) dln lege. 

Totodad, ca o conseeinţă, s-a mal arătat că prin neevfdenţierea în contabf!itate, Îll 
mod cornet, a cheltu!elilOr efectuate la construcţlile administrate d<! unitatea pen!tenciar5 
(Pav111ohul nr, 1, Se<:ţla Exterioară Cluj Napoca şi Pavilionul administrativ), datele ş! 
Informaţiile din situaţiile financiare întoc!l]ite de Pe~itenclarul Gherla la data de 31. 12.2015 
nu oferă o \magi ne fidelă a ac:tlvelor, poziţie! financiare, precum şi a performanţei financiare 
1J a rezultatulul patrimonial în actMtatea desf~şurată de pen1tenciar, în acest şens, s-a 
precizat că preientarea de sftuaţlî financiare; care conţin date eronate sau necorelate, 
Inclusiv cu privire la fdentlficarea persoanei raportoare, constituie coritravenţle, potrivit 
disp. art 41, pct 3 din Legea nr. 82/1991, republicată şi se sancţ!oriează cu amendă de \a 
200 la 1000 lei. Constatarea contravenţiilor sl aplicarea amenzilor este de competenţa 
organelor abilitate: Ministerul F1nanţelor Publice~! Curtea de Conturi. 

Cu privire \a deficienţele constatate nu s-a 1ntocmjt F.C.R.I., aşa cum rez11lt~ din 
dosaru! mlsfunH de audit, precum ~l din dedaraţla auditorului 

„MenţloMt ,ii nu am întocmit FCRI w pr/Vfre la ,onstotări/e referitoare la 1nloculre 
tdmpli/rle PVC şi ilpsa ovfzului de !a monumente (Direcţîa Judeţeană pentru Cu!tur~, Culte 
şi PJtrlrnon!u Cultural) şi autorizaţiei. Am întocmit o notă de Informare către domnul 
director al ANP, Mtă v/iatii de __ , prin care l·ou fost aduse la cunoştlnţii 
constat/Jr/le din FIAP şi PRAI". 

Aşa cum rezultă şi dln declaraţia audltoru\11i cu prMre la cele două 
constatijrl a foţt întocmit~ Nota de 1nformare nr. 661;26/ P!.il/1,;l,J· rln carn a fost 
informat dlrectorul general cu prlvfre la neregul!le c st.;tate di'0Wif!]~udltărll 
obied!v11l11i „E"va!twrea sist~mu{ui de control Intern şi a /sf!,,jpăfl/ riscuriFJf,lflli,iJRJJ)_e lu/ 
/ucnlrl/or de Investiţii, şi întreţinere şi reparaţii curent~", "'◊o Offi 
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MINISTERUL JUSTIŢ{El 

Propuner!le S.A. P .I. cuprinsi.:' în notă all fost următoarele: 
,.- veri(!cama exhaustivă de către structura de spec/a(/Mte din cadrul DEA - ANP a 

def/ctwţe(or şi neregu/1/or Identificate fi prezentate de l?ChiJ}{l de audft Intern fn prezenta 
notă( ... ); 

• identificarea persoane/or responsabile pentru neregul/le wnstate; 
- slablllrea măsurilor care se impun pentru nefndep/lnlrea responsabilităţilor de 

către persoanele responsabile pentru neregu/!le constatate Şi op/I carea acestor măsuri, ( .. ,) 
Propunerlle formulate de SAPI au fost aprobate de directorul general al ANP, care a 

dfspus verlftcări efectuate de domnul 11111111 , şef Serviciu cazarmare, construcţii îl 
lnvestfţll d!n cadru\ DEA. 

Prin Nota de informare nr. 66626/DEA/23.12.2016, completată prin Nota de 
1nformare nr. 168.'B/DEA/30,01.2017, întocmite de domnul comisar ief de penftendare 

, care a efectuat inc\uslv verificări la faţa locului, a reţinut că se confirmă 
neregu\i\e constatate de echipa de audlt Intern cu privire ln reaUzarea de reparaţii curente, 
de către Penitenciarul Gher\a, \a ciădfrlte reprezentând monumente istorice sau aflate în 
zona de protecţie a acestora, fără autorlwţle do construire. În cele două note> nu s·all făcut 
men\iuni cu prlvire la constatarea SAPI referitoare la încadrarea eronată ca lucrări de 
rel)<lraţll curente constând în înlocuire tâmplărie din \emn cu tîmplărle PVC, întrucât acestea 
fac parte din categoria lnvestl\lilor publice, ff!nd lucrări de Intervenţie. în refef1re la 
aspectele care s•au confirmat, reprezentantul DEA a propus următoarele măsuri: 

.,· directoru/ Pen/tendarului Gherla va d/şpune contactarea Direcţiei Judeţene 
p,mtru Cultură ~i Patrimoniu Naţfona'/ Cluj, în scopu( !!{ectu/Jr/1 cu celeritate o octlvltiJţi(or 
pentru care au fast constatate nereguli; 

• OCEAN va si,siza or3ane/e de urmărire penaliî referitor /a 1mreguil/e constatate de 
echipa de audlt intern". 

Prin aceeaşi notă au fost stabillţe şj persoanele din cadrul Penitencfaru{ul Gherlij · 
responsabile de neregulile constatate, desl per5oana desemnată să efectueze aceste 
vermcărl nu iivea atribuţii de c;ontrol, fiind încadrat la Direcţia Economîdi Admjnlstrativă, 
şi nu la Dfrecţla Inspecţie Penitenciară, 

Urmare Notef de informare nr. 66626/SAPl/28,11.2016, precum ;ia Notelor de 
Informare nr. 66626/DEA/23.12.2016 şi nr, 16833/DEA/30.01.2017, tntocmlto de domnul 

, }el Servklu cazarmare, construcţii ~l investi\!! din cadrul DEA, DCEAN a 
formulat sesizarea penală nr. 16833/DCEAN/02 .02.2017, cu privire la următoarele fapte: 

• realizarea, de reparaţ!l curente la dădirlle reprezentând monumente lstorice sau 
aflate 1n zona de proteqle a acestora, fără autorlzaţie de construire, faptă incriminată de 
art. 24 dln Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor d<? construcţli, 
republfcată, cu modificările ~I completările ulterfoare; 

• schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor băneşti 
ori a resurselor materiale alocate unei autorităţi pub!ke sau instituţii publice, urmare a 
încadrării eronate a unor lucrări 1n categoria „reparaţii curente", deşi trebulau încadrate ca 
lucrări de fnvestiţll, plata făcSndu•se din alte capitole bugetare, faptă 1ncrlm1nată de art. 
307 Cod penal - DeturnMea de fonduri. 

Prin Ordonanţa din 23.10.2017 pronuntată în do!arul nr. 32/P/2017 de Parchetul de 
e lân ă Curtea de A el Clu s•a dfs s c asar,:, cauze1 du ac ew$----

Co,pu1 da Cont,.,1 
1. Clasare c uzei c rMre a fa tele e săvârsire al fra iunil de abuz mţ\:!/%Mtrµ\ll1' v. 
de art. 297 C.pen. şl deturnare de fondurl prev. de art. 30 Ct:R.OO-b · 
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/vllNISTERUL JUSTIŢIEI 

2. Clasarea cauzei faţă de suspecţfl: 
- comisar ;el de pen!tenc!are , \ngfner conştructor la Penitenciaru\ 
Gherla, pentru săvârşirea a două Infracţiuni dll executare fără autorizaţie de construire sau 
desfiinţare ori cu nerespectarea prevederHor acesteia a lucrărilor prilv, la art, 3 alin, (1) Ut. 
b), c), e) şl g) cu excepţiile prevăzute de lege, fnfracţlune prev. de art, 24 _alin (1) lit. a) din 

legea nr. 50/1991; 
- cornfsar şef de penitenciare , economist la Penftendarul Gherla 
pentru săvârşirea a două !nfracţfuni de executare fără autorizaţie de construire sau 
desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prev, la art. 3 alin. (1) lit, 
b), c}, €) !ii g} cu excepţiile prevăzute de lege, infracţiune prev. de art. 24 alin (1) lit. a) din 
Legea nr. 50/1991; 
- comisar şef di: penitenciare 1111 pentr(j săvârşirea infracţiuni! de execUtare 
iără autorizaţie de construire sau desfiinţare ori cu nerespi:ctarea prevederilor c1cesteia a 
lucrărHor prev. lu art. 3 al1n. (1) lit. b), c),. e) ~l g) cu excepţiile prevăwt.- do' leg.-, 
infracţl,me preY, de art. 24 alin ( 1 ) lit. a) din Legea nr. 50/ 1991 ; 

3. Clasarea cauzei pentru s5vSrslrea lnfractlunii de neg\ljenţă în serviciu, prev, de art, 298 

C,pen„ 
Pentru a dispune clasarea cauwi, s-a reţinut că: 
-în ce priveşt~ 1nfracţlunilc de abuz în serviciu, prev. de art. 297 C.pen. şi deturnare 

de fonduri prev, de art. 307 C.pei\,, faptele sesizate nu corespund dfn punct de_vedere al 
\~turii obiective modelului abstract de incriminare pre-11\zut de lege, respectiv nu au 
caracter penat; 

-1n ce priveşte săvârilrea fnfracţ!unil de executare fără autorlzn\ie de construire sau 
desfiinţare cri cu nerespectarea prevederilor acesteia a luaărllor prev. la art. 3 alin. (1) lit. 
b), c), e) şi g)cu excepţiile prevă~ute de lege, Infracţiune prev. de art. 24 a\ln (1) \tt. a) dln 
Legea nr. 50/1991, s-a reţinut că sunt !ncldente disp. art. 30 aUn. (1) c.pen, referitoare la 
eroare deoarece „suspecţrf s-au aflat ln eroare w privire la caUtatea de monument Istoric 
a /mobfle/or aparţinând Penitenciaru/ul Gher(a, lmpre)urnie dovedită de faptul că f11 cadrul 
Serviciu/ul logistic m1 se aflau documente ~are să ateste aceastd calitate, precum şf de 
faptul că efectuarea /ucrăr//or cadastrale priVind fntabu/area tmobHe/or aparţinând 
penltendaru/uf Gherlo, lucrilrf care ar fi atestat calitatea de monument istoric a fmoblte/or 
aparţinând Pwltenclaru/ul Gherla ori s!tuareo acestor fmobl/e fn zona protejată, în Cartea 
funciarii, 11u o fost aprobată de ANP dfn lipsa fondurilor". 

lrrulotriva·ordonantel de clasare dtn 23.10.2017 pronunţată în dosaru\ nr. 32/P/2017 
de Parchetul de pe lângă Cyrtea de Apel Cluj, A. N. P. a formulat plângere la Parchetul de p€ 
lângă Înalta curte de Casaţie sl Justitie, argumentând în sensul di angajaţ!i penitenciarului 
Gherla aveau cunoştinţă despre faptul d\ imobilele aflate în administrarea unităţi\ se află în 
zono de protecţie a monumentelor istorice, împrejurare ce rezultă din corespondenţa 
purtată de unitate cu Ministerul Cultur11 ş1 Cu\te\or - Dire~••a Jude\eană pentru Cult\1ră, 
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Cluj. De asemenea, tclllai ar ... , .. ~P - Servk:lul 
Ca~armare, Contrucţii, Investiţii nu a primit nido solicit e dguJf(B&r!Mla~w;oFID:ţi~ de 
construire pentru lucrările de schimbare a tâmplăriei d l'lf8~ cu tâmp\ărie"flo/e''~h iită 
faptului că această înlocuire a fost executată prin lucr~ i-d~&/IA(l'ltf?iN,e};MJor cur nte 
(nt1 necesită autari~are) ~l nu prin lucrărl de-Investiţii (necesftă iiUTur!ztu:e.)~LUL ; 

sr,. Apcţooor ;r. 11, """ S, 0>0111 Suc•Jt0!'1, iomâolo P"inIThl l) . 
Tot.•< Ol72<l< 1Wi = I"''-'~ ,oo, F>•W O>•,,r.1 



1Vll1'/lSTtRUL JUSTJŢ IE"! 

3029/C/2017 din data de 19.12.2012 2ronunţaţii de Procurorul Prin Ordg11anta nr, 
general al P.Î.C.C,J. S•a d!s 
împotriva Ordonanţei nr. 32 

i;,us resging~rea ca Inadmisibilă a i;,!ângerii formula\e de A.N.P, 
/P/2016 d!n 28.02.2017 a Parclietulul de pe !ângă Curtea de Apel 
r1n raportare la Deci~/a nr. 13/09.11.2011 a î.c.C.J plin care s· 
l legil privind titularii dreptu\u! de a formula plângeri împotriva 

. Cluj, motivat de faptul că p 
a adm1s recurst1l în 1nteresu 
soluţiilor de neurmărire pen 
poate vorbi de un Interes 
organelor judklilre flfnd o 
dreptul11i de a formula plil.n 
Instituită de art, 339 C,p,1)€ 
procurorului are caracter pn 
se adresează Justiţ1ei, în dre 
din oficiu a soluţie! dispuse 
Apel Cluj, s-a aprecia,! că ac 

ală sau de netrlmitere în JudE"cată dispuse de procuror, nu se 
leg\t1m 11rQ11rfu, concret şi l',Ctua(, î□ cawt A.N.P. sesizarss 
obllg~\!e legală, astfel c~ A.N.P, nu are cal!tatea Qe tftu{ar a 
gere îmllotrlva ordonaniel amf□tite. Se ma! arată că procedura 
n, cu privire la dreptul de a formula plângere împotriva as:telor 
"vat, dedus din cerinţa unei vătămări suferite de persoana care 
pturi\e sau interesele sale legitime, Pe fond, în urma exam!năril 
in dosaru\ nr, 32/P/2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de 
easta este legală şi temefn!că, 

Împotrl'la ~e(or două 
Gherla în temeiul art. 340 C,p 
nr, 67/05.03.2018, pronunţ~ 

saluţi! de clasare, A.tJ,P, a formulat Qlângere la J~~ecătoria 
.Qen,, ace§,sta fl!od res11insăde instanţru,r1n înch!J:i!J:rea Qenală 

tă în doş;,rul nr, a0/235/2018. 

Pentru a dispune i-e 
următoarele: 

splngerea plângerii formu\ate de A.N.P., Instanţa a reţjnut 

I proprif sistemu/ul administraţiei penitenciare cu privire la 
espectate) /n cazul /u;;răt!/or ce se i.>xecută asupra lmobllefor 

• nu exfsti:l res/ementăr 
et<Jpe/e ce trebuie urmate (r 
clasate-ca monumente Ist 
monumentu/ul Istoric, confor 

ar/ce şi/sau /moblle amplasate '" :zone de protecţie ' 
m Legii nr, 42212001; 

• ,,nu există reglementări 
50/1991, repub!/cati:l, prlY/n 
stabWrl! etapelor ce trebuie 
/ucrărUor prevăzute de art, 1 

proprii cu privire /a respectarea art. 11 (1/!n, (3) din Lese a nr, 
d autor/:zorea executării /ucrilr/lor de construcţii, în sensul 
urmGte pentru obţinerea autor!zaţ/el de construirea necesarii 
1 alin, 1 din aceeaşi lege; 

· nu există reglementăr 
Patrfm<mlu Cultura/ Naţlo 
documentaţff,lor tel!nice ofe 
imob//ele cari; sunt lnc/t1se 
mam1mente/or Istorice d/sp/1r 
art. 12 alin, 4 din Decizia nr. 
pentru /vcriirl de 1ntreţfnere 
patrimoniu( A,N.P. !if al unită 

i proprii cu prMre /a av!zareo de âltre Direcţia Generală 
/star/ce nai· Com/5/a Naţională pentru · Monumente ' 

rente /ucrărllar de întreţinere ş! reparaţii curente pentru 
în Listo monumentelor Istorice, actuaiizată, şi în Lista 

ute, aprobate prin Oi\-lCC nr. 2828/2015 (ve:z/ prevederea din 
75712017 din 05.05,2017 prMnd aprobarea normelor tehnice 
şi reparaţii curente !a c/ădlrl/e şi con~trucţille speciale din 
ţi/or subordonate); 

· nu există in cuprinsu! D 
obţinerii autorfzaţ/et de co 
Prevăzută la art. 11 alin, 1 şf 

ec/z/lJor A.N,P, nr. 32812010 şi nr. 75712017 ot.>Usatlvicatea 
nstru!re necesară, catesorillor de lucrări, aşa cum este 
3 din Legea nr. 5011991, repub/fcotă; 

roprîl slstemulul penitenciar, respectiv, norma• /n$tr1.1cţ/unr 
d!ne ale minfatru/u! justiţiei, deci 8, a torului general, 

• nu există reglementări p 
de lucru unitare PE" sistem (or 
adrese transmise unltăţ/for p 
tehnice necesare pentru aut 
continuare, documentaţie t~h 

l"- ApO!<l<OC or. ,r, «<tor s. OIONI loc,re,ll 
Tel, ,1 -0)710< l'l'l' 

'!'«I''""·"' 

en!tenciarE", etc), w privire I e'/[DJ(JAAf'fJ/i Y, taţiei 
or/zarea executilr!i lucrărilor e wnstrucţiÎ, l'oJIJMw/1/t~ _11 

nlcă • D.T. (art. 2 lin. I, 1/t. ~J~;~~cJ din LegM''ll/1! 

~UJ. 
, ltcmlrl, ii'° '<~ 

CC!l: ~-lH!..,,,., 
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fv\JNISTERUL jUSTljIEf 

5011991), etapă a emiterii QLJtorizaţîe/ de construire necesară efectuării /ucrăr//or 
prev/1:wte la art. 11 o/ln. 1 din Lesrn nr. 5011991, republicată; 

· nu exisUl 1n Anexa nr. 1 Jndrumaru/ de incadrare a cheltuieli/or bugetare pe articole 
şi alineate pentru A.N,P." din OM./ nr. 2299/C/15.06.2016 vreo precizare expresă 
referitoare (a fncadrarea c/Jeitufe/1/or efectuate w ocazia elaborării documentaţiei tehnice 
pentru autorizarea executcir/1 {ucdlrl/or de construcţii în vederea emiterii autorizaţiei de 
construire, necesară efectuării /ucrăr//or prevăzute la art, 11 a/ln, 1 din Legea nr. 
5011991." 

lmtanţa mal reţine ş1 că A,N,P, a aprobat ce l1.1<:rărl urmează a îl executate şi la ce 
clădiri, l)§ntru aceste l4Grărj fiind aprobate sl alocate fonduri bugetare la art. bugetar 20.02, 
Reparaţii cunmte, precum şt faptul di dad\ structura centrală a A.N.P. cuno~tea regimul 
jur1dic al clădirilor ayea obljgaţla să lnformeze Penltenc!arut Gherla despre necesitatea 
obţlner11 avlzului emis de către Ministerul Culturii, 

Urmare respingerii plângeri! formulate A.KP., instanţa de Judecată a obligat A.N.P. 
să plătească Intimaţilor (angajaţi ai Penltendaruluf Gherla) suma de 5,500 lei cu titlu de 
cheltuie\1 de judecată, soluţia fllnd definitivă. 

Aşa cum am arătat, aspectele constatate cu privire la efectuarea lucrijri\or de 
întreţinere şi reparaţ!I _curente au fost c~prlnse în F.i:A,P. nr. 2.3., unitatea neformulând 
observaţii. Aceleaşi constatări cuprinse în F .) .A. P. au fost preluato' şl în Proiectu\ raportu tul 

_ de audit, însă penitenciarul Gherlş nu a formulat oblecţiunl. 
în Raportul de audlt publk intern nr. 21254/SAPl/09.02.2017 au fost reluate 

constatările cuprinse 1n F.l.A.P. nr. 23., însă nu 9!J fost formulate recomaodăr!, ca atare 
Planul de acţiune pentru implementarea rncornandărî\or nr. U104048/PGCJl24.02,2017 llil 
cuprinde măsuri de remediere, 

3.2. Misiunea de ;11,ldit p4btlc !ntern desrnşurată la Penitenciaru\ Târgu Mureş în 
perioadn 28.03-29.04.2016, a fost demarată prin oidinul de serviciu nr. 
27019/SAPl/18,03,2016, emis de doamna• ,, şef S.A.P.I., în cuprinsul căruia de 
regăsesc perioada (01.01 .201~·31.12, 2015) şi obiectivu\ general „3. Evaluarea sistemu/ul de 
control Intern şi al gestionării rlswr/ior Îfl domeniul h1ailrllor de fntref/nere şi repo.ra'ţ/1 
curente". 

Precl:zăm dl acest ob1ectlv geriefal nu a fost cuprins în Planul anual de audlt publ1c 
jntern pentru anu\ 2016,. nefifnd aprobată de către directorul general auditarea acestor 

· activităţi. 
Auditarea actMtâţlle/acţlunile aferente corespunzătoore acestul obiectiv a fost 

repartizată auditorului public , după cum urmează: 

,,3.1. Act/Yltatea privind opsrnrea şi mentenanţa: 
• c/ild/r//or şi lnsta/aţ!ilor aferentf! acijstora; 
• actlveJor corporale de natura Inventaru/ul şi u !;riJjjffjjî11~cţf!, inclusiv 

fntocmlrea, actua(lzare, completarea dowmentaţiei „Cil ţii tel'!rl/e.PbpWG)t,fjjconst,<u lile 
aflate în folosinţa penitenciaru/ul; CON. Mlnktrwu1 

3.2. Activitatea privind „Schimbarea de destinat ~a..yf8P§f;aţ.iioJif1{adru/ c! dlrii 
sau a ckidlrii aflate în folosinţa penitenciaru/ul; --...------.!___NAlut 

2.3. Activitatea privind /'eaflzarea /ucrc!ri/or de fntreţfnere ~I reparaţ/ÎCf/re e; 
ltc, }fo\odor or, 17, ''"'~: I, OIOl<I ilCCO<Olt!, So,aio!a P,too 11 d'o 53 
T-1, ,; Ol7 10, 191'1 
ill'tl'.!.LU<I.J,l cca: "' lS•Ol •Y<I. l 



. ivllNiSTERUL JUSTIT!EI 
2.4. Activitatea privind întocmlrealactuallzarealcompletorea documentaţiei 

,.Cărţii tehnice" pentru clădi rile aflate 1n folosinţa pen/te11c/aru/ul." 

în urma evaluării activltăţflor privind execuţia, urmărirea ţi recepţionarea lucrărilor 
de intreţlnere ~1 reparaţii curente realizate în· anul 2015, precum şi a celor de asigurare a 
calităţii lucrărilor de întreţinere şt reparaţii curente realizate în acelaii an de Penltenciarut 
Târgu Mureş (filele 79-84 din Raportul de audit), rezultă că au fost constatate ma! multe 
disfuncţionalităţi, prezentate la constatările C.3.1. 7. şi C.3.1.S. 

În cuprinsul raportului de audlt nu se menţionează tipurile de lucrări de Tntreţlnere 
şi reparaţi! curente rea\iiate ln anul 2015 de Penitenciarul Târgu Mure~, !ar potrivit 
documentelor anexate raportului rezultă că acestea au constat /! 111 zugrăveli interioare, 
reparaţ!I instalaţl\ sanitare, reparaţii la pardosell, reparaţîl la tâmplăria din lemn, reparaţii 
la jgheaburi din tablă, termoiwlarea Pereţilor cu BCA, ril-paraţll la placaje din tablă, 

Având în vedere dl lucrări deîntre\lnere /Î reparaţll rnn:mte se execută, la imobilele 
clasate ca monumente Istorice ~1/sau lmoblle amplasate în zone de protecţie a 
monumentului Istoric tn baza autorizaţiei de construire, potrivit d!sp. art, 11 alin. (1) ~i ~3) 
rap. art. 3 lit,b) din Legea nr. 50/1991 privind· autorizarea executări! lucrărilor de 
construcţll, ref)ubl1cată, cu modiflcărf\e şi completările ulterioare, respectiv a avizului em1s 
de către M1n1sterul Culturlf şi Cultelor sau, după caz, de ditie sel'liciile publfce 
deconcentrate ale MfnlSterulul Culturii şi Cultelor, potrivit dispozlţlllor art, 23 şl 24 din Legea 
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor fatarice, republicată, cu modlflcări\e şi 
completările u\terloare. lnspectori1 C. C.M. aprela,;5 di sl în cazul ac·estel unităţi s•ar f1 impus 
anal!~area la nivelul A,N.P. a tjpµrflor lucrărilor efocţuate în l)Qriaada supusă auditări1, 
astfel încât să se dimună măsuri cel putln similare cu cele dispuse \a Penitenciarul Gherla. 

Potr!vit declaraţie! date de doi\mna , auditorul care a evaluat 
lucrările de întreţinere şi reparaţii curente li\ Penltenc!arul Târgu Ml1reş, aceste lucrări nu 
au fost de natură a necesita av!z sau autorizaţiei, potrivit dlspoziţUlor legate mal sus 
-,nuniate. Totodată, aceasta a precizat că la d~ta reallz~r\f misiunll de aud!t (a Pen·rtenclarul 
Târgu Mureş nu a avut cunoştinţă că imobilele aflate în administrarea unităţii penitenciare 
se află în zona de protecţie a monumentelor istorice, neldentlfidind 1nformaţli sau înscrisuri 
în acest sens. 

Potrivit adreselor nr. 625/13.02.2016 emisă de Municipiul Târgu Mureş - Direcţia 
Arhitect Şef, respectiv nr, 56/R/02.02.2018 emfsă de Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Mure~, ce au au fost înaintate A.N.P, prln adresa nr. 12·26620/PTIMIS/06.03.2018, rezultă 
că lmobllele aflate în admlnlstrarea unltăţf! penftenciare nu sunt Incluse în Lista 
monumentelor fatorlce ci sunt doar amplasate în zonă protejat/zonă de -protecţie a 
monumentelor 1sto1ice. Din adresa nr. 625/13.02,2018 emfsă de Municipiul TârBU Mureş -
Direcţia Arhitect Şef rewltă di „orice intervenţie 1n zona protejată necesită av!ze de 
speclol/tate, conform leg!!". 

Prin urmare, în rnport de cele con.tatate, nu s•a putut 
efectuat misiunea de aud!t la Penitenciarul Târgu Mureş au 
imobHe\or aflate în adminlstrMea unităţi!, r~pectlv dacă aces 
se află în zona de protec\1e a monumentului Istoric. 

!tt. A,,:\o</0, or. 11, :oct« !, OS-07<1 BuMefti, Romi,~ 
T~.•◄ -Ol1lM1'" 
~-"!/,11,t,m 

P,110, JOtll,o ~l 

COD: F5·2' Ol-v<I ,J 
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u privire !a natura lucrărilor de înlocuire 3.3. Constatările !nspectorl!or C.C.}A. c 

a tâmplăr!el din lemn cu tâmplărie PVC cu geam 
Potrivit dlsp. art. 12 din Declzfa kN.f>, 

termice'! pentru lucrări de întreţinere yi reparaţii c 
dln patrlmon!al AN.fi, şi al unităţllor subord1nate 

,,/1) Lucri.îrl/e de îi)lowire - parţlaii.î saU 
la clădiri cu tt/mp/ilrle din PVC!a/umlnlu cu geam 

termoizolant; 
nr. 328/2010 pentru aprobarea Normelor 
urente la dăd!rlle ş! construcţffle spectale 

' 
totalii - a tdmplărle/ exterioare exl5tente 

termo/zo/onC sunt de natura reparaţii/or 
curente. 

ăr//or de întreţinere şi reparaţii airente (l) Dacumentaţ!l/e te/inice aferente /ucr 
pentru !mobilele wre sunt Incluse 1n Lista Monu 
Monument'elor /st'orice dispărute, aprobate prin 
231412004, w modificările şi completifrlle 11/t 
Direcţiei General Patrimoniu Cu/Wra/-Naţtonal 

mente/or Istorice, acwa/1,;atii şi 1n L/$ta 
Ordinul mln/5tru/u/ culturi/ şi cultelor nr. 
erioare, se supun avizării prealab//11 a 
· Comisia Naţlona/11 pentto Monumente 

Istorice,"• 

la nr. 328/2010, rezultă di luqărlle de Din Anexa 3 pct, 1,1. - Clădiri la Deci;,. 
reoarnre, completare sau înloculre înlocuire a til,m 
termoizolant este de natura reparaţll!or curente 

p\ărief din lemn cu tâmplărie PVC cu geam 

' 
A.N.P. f>rln adresa nr. 48376/DEA/07.()8.2015, 

aedite bugetare la capltolul bugetar 20.02. ,.Rep 
vederea darlftcăril tnodulu! de utilizare a credite 
ditre A.N,P. adresa nr, U/112062/PGCJ/11.08,2 
reparaţ11 curente propuse a fj realizate, rESpectfv 
ferestre camere de deţinere din, Mmp(iirle lemn 
Pentrn clarificarea acestor asp'ecte, A. N. P. a cornu 
nr. 49869/21 :08.2015 d se consideră repMaţll cur 

a alocat Penitenc1arului Gherla 
araţ11 curente" în sumă de 150.000 lei. În 
lor bugetare alocate, unltatea a transmfs 
016, prin care a comunicat lucrările de 
„reparaţii lînj_,xuft uşi srupurl sanitare şf 

~1 tâmplăr!e PVC w seam termopan". 
n1cal unităţltor p,;,nltendare prin circulara 
ente „11llowirea de tâmplărie de lemn cu 

PVC". 
.P. ;i, ulterior, în cupriosul raportului de Aq;ste aspecte nu au fost analizate în FJ.A 

aud!ţ întocmit urmare misiunii la Penitendarul Ghe 
cu prlvlre la constatările din F„ I.A. P. de dtre domn 
construcţii şi Investiţi! din cadrul DEA, prin Nota d 
cg,pp\etată prin Nota de informare nr. 16833/DEA 
privire la constatarea SAPI referitoare la încadrare 
constând în înlocuire tâmplărie dfn lomn cu tîmplă 

rla. Mal mult, deşi s•a rea!!zat o verificare 

"' Şef Ser,iciu calarmare, 
e informare nr, 66626/DEAl23.12.iQ16, 
/30.01.2017 ny S•ay făcut menţiuni cu 

a !;/ronată ca lucrări de n;poralji curente 
rie PVC. 

âmglărle din lemn cu tîmgl~rle f'.VC, S·fl Cu prMre la natura ludirHor de înloq!fre t 
pronuntat şi instanţa de Judecată în cuprinsul 
QrQ.nUntată ÎQ dosarul nr. 80/235/2018, reţinând c 

încQeieriî penale nr. ~7/05.03.2018, 
~ acest.ea sunt de natura Ynor regaraţii 

' curente. 

Se impune a fi menţfonat ş! faptul că S.A.P 
C.3,2.3, din f.LA.P. nr. 2.3., precum ~I în cuprin 
înlocuire a tâmplăriei din lemn cu tâmplăr!e PVC fac 
fiind lucrări de lntervenţfe (reparaţll capitale şi re 
fără însă a arăta raţfonnmentul logko-jurldlc p€c' 
cMegoria !nvesti\lHor pllblke. În cuprinsul docum 
analizată Jnciden\a dispozlţillor art. 12 din Dedz!a 

.I. a reţinut în cuprinsu\ ~onstatări! nr. 

Set. /.))Dl-, .. 17, "''°' 5, ~!Ol<!'""'""' Ro,nlolO 
T,l,•<~J7l041m 
'IC"" lult.rO 

sul Raport dit că lucrările de 
parte din ""l\<We~t!Ml)11'!1,!~!,!1ă abilitare t rmlca) -f1l;;i 61 m Rapor -
baza că iaOOIÎllffl/M etf6ţ\îG\~5{~ î 

gmtelor în GGmlte--de_audl: nu a os 
A.N.p, nr. 328/2010. 

Pog1,, )! "'" ,1 

,oa, ,1.1,.01,,.,,2 

-, 

I 

' I 

' 



~-,"-8 _,. -. ' ., 

' 

·r 

MINISTERUL JUST!Ţ!Er 
PotrMt declaraţ1e1 doamne! , care a audlt aceste activităţi, 

lucrările de înlocufre a tâmplăriei dln lemn cu tâmplărie PVC sunt lucrări de reabi\ttare 
termkă şi au condus modificarea/îmbunătăţirea parametrilor tehnfci a clădirii (din punct de 
-vedere tehnk) ~i care au majorat valoarea cliidfrfi cu valoarea_ lucrări lor executate aşa cum 
prevede OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodolo3ice privind orsanizorea 
şi conducerea contabll!Mţ/1 lnst/tuţ/Uor publice, Pionu! de conturi pentru lnstftuţ/1/e 
publice şi /nstrucţ/un/le de aplicare a acestuia. 

în raport de prevederile legale analizate, s•a constatat că echipa de audit a d.at o 
!nteipretare. eronată naturii lucrărilor constând în înlocufre a tâmplărie! dfn lemn _:u 
tâmplărie PVC, respectiv a apreciat dl. sunt lucrări de natura Investiţiilor şl nu lucrări de 
natura reparaţiilor curente. Totodată, ech!pa de aud!t nu a ţinut cont la formularea 
constatărilor de întreaga legislaţie incident~ şi nlc\ de faptul că A.N.P. a a alocat 
Penitendarului Gherla credite bugetare la cap!tolul bugetar 20.02. ,,Repara\!! curente" şi, 
ulterior, a luat act prin emiterea clrcu\arei nr. 49869121.08,20-15, despre faptul di lucrările 
de de înlocuire a tâmplărie! din lemri cu tâmplărie PVC ount lucrări de natura reparaţl!lor 
curente, aşa cum prevede şi art, 12 alin. (1) din Oecf:rla nr, 328/2010. 

3.4, Constatărfle Inspectorilor C.C,M, cu privire ta identificarea, analizarea, 
formularea ~t gestlonarea recomandărl!or referitoare !a efectuarea luCrărllor de 
reparaţfl curente, fără avizul Ministerului Cuttur!I şi •Cultelor şi fără autor!zaţ1a de 
construire: 

3.4.1, Ltpsa avJzulul Mln1steru!u1 Culturlt şi Cultelor cu prMre !a efectuarea 
lucrllrllor de rep~raţll curente la Penltenclarul Gherla: 

Potrivit disp. art. 11 alin, (1) din Legea nr, 422/2001 privind protejare~ 
monumentelor lstor!ce, republicată, cu mc<l1f1cările şt completările u\tellonre: 

.,(1) Orice intervenţie asupra monumentelor Istorice şi asupra !mobl/e{or din zona 
/or de protecţie, precum şi orice modificare a situaţiei Juridice a monumente/or lstorlrn se 
foc numai fn condlţlfle stabWte prîn preze/lta lege". · 

De asemenea, potrivft art, 23, a\in, 1 ~i 2 din acela/i act normativ 
(1) ,.Intervenţiile asupra mom1mentelor Istorice se fac numai pe bow şi cu respect o rea 

avizului emis de către Mlnlst~rul Cu/tur/I şi Culte/or sou, după coz, de către servfd/Je 
publke deconcentrate ale Ministerului Culturii şf Cultelor. 

/2} Tn sensul prezentei Ies!, /ntervenţifle ce se efeGtueozil osupra monumentelor Istorice 
sunt: 

o) toate lucrările de cerGetare, co11servore, construire, extindere, consa/idare, 
restructurare, amenajări pefsasistfce şi de punere /n valoore, core modifică sHbstonţo sau 
aspectul monumente/or Istorice; 

b) executarea dw mulaje de pe componente ale monumente'f!!~'~"ffi''~'~•:;::;::;;;;;-,=,-
c) amplasarea deflnft/Yli sau tempororă de rmpreJmulrl, c s?!Bett1~pr,0ţ;fţjfri p,~,o 

de mobilier fix, de ponouri publicitare, firme, s/3/e sau o /c8J,el de tnsemne p~s~/•111, 
monumente /stor/ce; · ....__ Nrom,1 cu on,o 

d) şch/mbărl ale funcţiunii sau destlnoţlel monumentelor !stOr/a;lm:!tJ ¼'f~Mlfril 
temporare; 

e) strămutarea ma11Umente/or /star/ce; 
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'ivlfNISTERUL JUST!Ţl~l 
f) ameoojări de căi de acces, plewno/e şi carosab/!e, ut//ilăţl anexe, Indicatoare, lnc/uslv 

în tonele de protecţie a monumente/or Istorice". 
Şi în cuprinsul art. 36 alin. 1, l1t. g) din legea nr. 422/2001, se instituie obUg~\i~ 

titularului dreptului de administrare să obUnă avizele prevăzute de lege pentru toate 

lnterteQ)ijle prevăzut§' la art. 23, 
Potrlvlt dlsp. art. 12 nlln. 2 d!n Decl:z:1~ A.N.P. nr. 328/2010: 
(2) .,Documentaţi/le tehnice aferente /ucrărllor de întreţinere ~I reparaţii curente 

pentru imobilele rni-e sunt Incluse tn Usta Monumentelor lstor!ce, act(!a/lzată şf tn Usta 
Monumentelor Istorice dispărute, aprobate prin Ordinul ministrului cu/turli şi cu/telor nr. 
2314/2004, cu modificilrl/e şi compieU!r//e ulter/oare, se supun avizării prealabile a 
Dlr'ecţlei Generale Patrimoniu Cu/tura/•Naţlonal• Comis/o Noţională pentru JAonumente 

/stor/ce." 
Aceleaşi dispoziţii se regăsesc şi în cuprinsul art. 12 alin .. 4 din Decizfa A.N.P. nr. 

75712017 privind aprobarea Normelor tehnfce pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii 
curente la clădirile şi coristrucţl!\e speciale din patrimoniu! Administraţiei Naţionale a 
Pen1tendarelor şi a\ unităţilor subordonate, care au înlocuit, focep&nd cu data de 
18.09.2017, dispoziţiile anterioare. 

(4) ,.Docum,m/aţ/1111 tehnice aferente (ucrăr//or de lntreţ!Mre şi ref){lraţli curente 
pentru lmab/lefe wre sunt incluse în Listo monumente/or Istorice, actila/lzatll, şi în Usta 
monumente(or,lstar/ce dispilmte, aprobate prin Ordinul ministru/ul w/tur/1 şi w/telar nr. 
2,31412004, cu mad/flâirlle u/ter/aarn, se supun avlztlri! prea/ab!{e a Direcţiei generale 
patrimoniu cu/tural•naţional • Comisia naţională pentru monumente !star/ce", 

Potrivit prevederilor art, 55 din Legea nr. 422/2001, 
(1) ,,Constituie contravmţli la regimu/ de protejare a monumentelor istorice, a 

zonelor lor de protecţie şi a zonr?/or protejate urmiltoore/e fapte, dacil, potrivit legi/, nu 

cansUtule Infracţiuni: 
a) executarea de lucrări asupra _unul Imobil dllpă declanşarea procedurii de 

dosare, asllpra unul monument Istoric, în zona sa de protecţie sal/ în zonele proce}ate făriJ 
avizul Minfstern/u/ Culturii sau ol servicii/or dew11centrate a(e acestu/o, după coz; 

b) înciJl<area ob/Jgoţltlor prevăzute la art . .36 de către proprietar sau de către 
t/tu(arnl dreptu/ul de administrare o unul monument Istoric''. 

Prin urmare, Peoiter,ciarul Gherla avea ob\igaţla de a obţine avizul de la Direcţia 
Generală Patrimoniu Culturn\-Naţlonal • Comisia Naţională pentru Monumente Istorice, 
1nainte dii a efectua lucrările de reparaţii curente, potrivit Normelor proprii stabilite de 
aceMtă lnstltuţ!e', lfp;a acestuia constituind contravenţie, potrivit diop. art. 55 altn. \ 1) din 

Legea nr. 422/2001. 
S.A. P. I. a reţjnut în mod corect, atât în F. I.A. P, 2. 3. cât şî 1n cuprfnsul Raportu tul de 

audlt, d Penitenciaru\ (,iherla a efectuat lucrările constând în 1n!ocu1re a tâmplăriei din 
lemn cu tâmplărie PVC, făr~ ~vlzu! Dfrecţlel Judeţeană pentru Cultură, Culte ş! Patrtmoniu 
Cultura\ Cluj, însă nu a re\inut şi lndlcat sanctiunen cores~u " e. 
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J'vllNISTERLiL JUSTl"j"JEI 
J,4.2, Lipsa autorliatlel de construire pentru efectuarea lucrărflor de reparnţii 

curente la Penitenciaru\ Gherla: 
Potrivit art. 3 lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executărll lucr~rHor 

de construcţii, republicată, cu modî(idiri\e şi completările ulterioare {text în vigoare 
începând cu data de 16,07 ,2009, urmare adoptării Leg îi nr. 26112009 ): 

,,/1) Construcţllle civile, Industriale, Ggr/co(e, cele pentru susţinerea lnsto/aţ/1/or şi 
utilajelor tehnolog/c,1, pentru Infrastructura de orice fel sau de oricare altă natură se pot 
reali ia mimai cu respectarea autori:z:aţ/1;>/ de construire, precum şi a reglementărilor privind 

proiectarea şi executar_ea construcţii/or, pentru: 
b) lucrări de construire, recomtrulre, extindere, reparare, wnsoOdMe, protejam, 

restai.m:ire, ,onservore, precum şi orice alte luaiiri, Indiferent de valoareo lor, care 
• urmează să fie efectuate la construcţii repr<1zentând monumente Istor/ce, Inclusiv la 
anexele acestora, Identificate în acelaşi /mobl/ - teren şi/sau coristrucţil, (o construcţii 
amp/qsote în zone de protecţie o monumentelor ~i rn zone construite protefote, stabilite 
potrivit (e9fl, ori /o construcţii w valoare orhitect11rnld sau istorică dl?osebltil, stabWte prin 
doc1Jmentaţll de urbanism aprobate;" 

Potrfvft disp. art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorl;;area ex'ecutărli lucrărilor 
de construcţl!, republlcată, cu mcdlficărlte şi camplet~rlle ulterioare (text în vigoare ta data 
real!;;ării !ucrări!or): · 

,,(I) Se pot executo filr/1 autoriza/ie de construire următoarele lucri1ri care nu 
modifică structura de rezîstenţil şi/ sau aspectu/ arhitectural al consuvcţ/1/or: 

a) reparaţii -Io impre)mu/rl, acoperf;;uri, fnvel!tor/ sau terase, atunci-âind nu se 
schimbi! forma acestora şi materia/ele din care sunt exewtate; 

b} reparaţi/ ş! în(oculrf de tdmplărle Interioară şi exterioară, docil se păstreoiă 
forma, dlmemlvn//e golurllor şi tdmpiărlel, Inclusiv 1n s/tuoţ/a în care se schimbă 
materia/ele din care sunt realizate respect/vele /ucri1rl, w excepţia c/dd!rl/or dedarote 
monumente Istorice, 1n condiţiile le2ii; 

c) reparaţi! şi înlowfrl de sobe de tncitlzit; 
d) zu;,răveU ş! vopsitorii Interioare; 
e) wgn'iveU fi vopsitorii exterioare, da<i! nu se modific/1 elementele de faţod'1 şi 

culor//e cU/dirilor; 
f) reparaţi/ la lnstalaţme interioare, la branşamentele şi racordurl/e exterioare, de 

ar/ce fel, aferente construcţii/or, /n //mitele propr/eWţli, montarea sistemelor (ocale de 
1ncă/i/re şi de preparare a apei ca(de menajere w caza11e omologate, precum şi montarea 
aparatelor JndMdua!e de c!imatlzare ~//sau de contorizare a consumurilor de ut/1/tăţl; 

g) reparaţii ş/ fn/ocu/r! la pardoseli; 
h) lucrări de reparaţii, înlocuiri or! reabil!tiir! fării mad!flcarea ca/ltăţi/ şi formei 

arhitecturale a elemente/or de faţadă, dacii aceste lucrări nu se execută fo canstrucţll{e 
previ!zute la qrt. 3 olfn, (1) fit. b), astfel: 

1. finisaje Interioare şi exterioare, tencule/1, plac e, ~/e-QSJ.U!1_e""c'c'c• __ _ 
2. trotuare, z!durJ de sprijin ori scări dl? acces; o,pur da Contri:,r 
3, /ucrăr! de reabWtare energeticii o anvelopef şi S1f:f a acoperişu/U1 !lllf1l@!tl/lli! e 

tKhimbă sistemu{ constructiv ol acestuia, respectiv tera~ a MlrlJ8ţjft}r! de loc it 
fndMduaie cu ce{ mult 3 ntvelurf, care nu sunt monumente Istor cn.:ta5a sarPfll.-1/iJrs de 
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clasare, respectiv situate in afara ionelor de protecţie o monumente/or şflsm.1 a zonelor 
coostru/te protejate stabll!te potrivit legii; 

i) lucr/lrl de întro'ţlnere la cmte de comunrcaţle şi la lnsta/aţllfe aferente; 
j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare o 

componentelor artistice aie construcţii/or prevăzute la ort, 3 lit. b), cu aVfzu/ Mlnlsterului 
Cu/tur// şi Cultelor şi al autoritiiţii administraţiei publice Judeţene sau locale, după caz; 

k) lucdirf de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de Importanţii normalii 
sau redusă, situate ln afara zonelor de protecţie fnstltulte pentru zăcăminte acvifere; 

/} (ucrăr/ de constmcţ/1 fcmerarrc, subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei 
cimitirului; 

m) /ucrărf de compartimentare provizorie nestructura(ă. 
(, .. ) 
(2'! Prin excepţie de la prevederile art, 3 alin. (1) llt. b) se pot executa fără 

autorizaţie de constwire /ucrdr/ de reparaţii la finisaje Interioare şi fnloculrl d& tâmp!ilr/0 
Interioară, precum şi reparaţii şi fn(ocuirl la pardose(I şi la /nsta!aţ/lle lnt&r/aare, carn se 
execută Io construcţi//e amplasate în zone de protecţie a monumentelor Istorice şi in zone 
construite protejate, stabWte potrivit /e9/I, dacă acestea nu r&orezlntă Constr1.1cţii cu 
valoore gchiteduralil sau Istorică, stabWte prin documentaţ!i de urbanism aprobate: 

(3) Da,;ă !ucrăr//e prevăwt& la a/ln. (1), cu excepţia alor prevăzute la //t, §') şi i), 
se exewtil la constrncţi//e menţionate la art. 3 Ht. b), este obligatorie emiterea 

autorizqţlel de construire. 

În ce prlvfY.ite instituţia emitentă a autorizaţiei de construtre, precizăm că 
dfspozlţlfle art. 43 din Legea nr. 50/1991 au fost modlflcate succesiv, astfel: 

• Prln Legea nr. 261/2009, în vigoare din data de 19 fulie 2Q09: 
„Art. 43 Prin excepţie de /a prevederf!e art. 4, autor!zareq eyewtăr/1 !ucrărf{or de 

constmcţil: 
a) cu caracter militar se face de_ către mintsterele şi cele/oiţe organe de 

spE1clalltate o(E! admln/stra//ff publice centrale Interesate, fn boza unor proceduri stobl/lte 
1mpreunil cu Ministeru/ Deivo!tilr/1 Regionale şi Locuinţei;~ 

· prin Legea nr. 148/2016, text în vigoare începând cu data de 18.07.2016: 
„Art, 43; Prin excepţie de Io prevederlfe art. 4, autorizarea eMcutărlf /ucr/Jrl/or de 

,;onstrucţ[i: 
a) cu wracter special, inclu~/y ce/fi' executate !a construcţ/1/r;, previJ:wte /a art. 3 

alin. (1) lit. b/, se fgcg de către !nsţ/ţuţij/e din sf1temul de aQ9rare, ordine pub//cd şî 
securitate naţională, 1h baza unor proceduri'! comune stablute împreună cu Ministeru/ 
Dnvolt/Jr/1 Regionale şi Admlnlstraţfel Publlce şi Ministerul Culturii, tn condlţflle leg//; 

11 

În vederea aduc&rîi la îndapl!nlre a acestor dfspoziţii, în sensul stabilirll structurilor 
emftente şl a · proCedurl1 de urmat, a fost ,Jl!1S ul comun nr. 
1212/2391/M.40/59/2866/C/16317/263/151/419/2018 din 'l""ffi~t1.:1î'.ls~f,:O at în 
Monitorul Oflcfal al României, Partea I, nr. 738 din 27 u~ust 2018, ~" fi'!# · a 
Proceduri\ comune de autorizare a executării lucrărilor de ns'B ;:::;;;, ar ter s eda 

.,Art. 7 Dlsc/p/lna autorizării fi execuţiei /ucrr'ir/!or de cons 'Ji.!Jl..ctllfiJNN.Vl,flC al, 
1h toate etapele autorizării şi execuţi&/ lucrări/or, se asigură de către strucfDrHe-1 rn& 
d!n cadrul aparotu(u/ propriu al autorităţi/or prey__ăzute la art, 43 /!t, a) din legea nr. 
5011991, rep!iblicată, w modfficărf/& şi comp/et~r!le ulterioar&." 
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M!NISTER.UL JUST!TIEI 

Prln 0.11\.J. nr, 3936/C/16.10.2018 a fost înfiinţat în cadrul structurii centrale a 
A,N.P<, Compartiment.ul urbanism, amenajarea terjtor!LJlyi sl autorlZ_cl_[!?.~-lucrărilor de 
construite, însă acest compartlment nu este functional fn prnzent. 

În ce priveşte reglementările propr11 sistemului Pc::nftendar în domeniul autorizării 
lucrâ1 ilor de întreţlnero> şi reparaţii la clădirile monument istoric sau la cele a/late în zona 
protecţia a monumentului Istoric, menţionăm că, la data realizării \ucrărflor de reparaţi! 
curente de către Penitenciaru\ Gherla emu în vigoare disp. art. 1 ·1 din O.M.J. nr. 1270/2008 
pentru aprobarea Regulamentlrlul privind organizarea şl funcţionarea Consiliului tehnico
economic al ;l,.dm!nistraţlel Naţionale a Penitenciarelor. 

Potrivit acestor dispoziţii, Consiliul tehnko-econoinic al Administraţie! Naţionale a 
Penftenciarelor nu avea ca atribuţie eroitere<i autor!zaţlel de construlro pentru lucrări 
de reparaţ1i curente ş1 întreţlnere la clădlr!le monyinent tstoric sau la cele aflate în zon~ 
protecţia a monumenty!uf istoric el numai emiterea autor/zaţ/llor de construire, 
recomtrn/re, madif!care, extindere, reparare sau desfiinţate a obiective/or de lnv11st/ţ// 
din sistemul administraţiei penitenciare • art. 11 llt. d). 

Totodată, în cuprinsul Decl;:!llor A.N.P. nr. 328/2010 ~i nr. 757/2017 nu există 
dispoz\ţ11 cu privire la obligatMtatea oDţinerli autorizaţiei de construire necesară acestor 
categoriilor de lucrări, a~a cum este prevăztită la art. 11 aUn. 1 ş1 3 dln Legea nr, S0/1991, 
rePubllcată. · 

5-a mai constatat că, deşi s·a emis O.M.J. nr. 1302/C/2017 privind componenţa şi 
atribuţl!te ConsH1ulul tehn1co-ec0nomlc al Administraţiei Naţ1onale a Penltenc1arelor, care 
a abrogat O.M,J. nr. 1270/2008, nfci în prezent atribuţiile Consllluluf tehnlco:economlc m1 
include emiterea autorizaţiei mal sus menţlonate. 

În raport de excepţia reglemo,ntată prin art. 11 alin, (24
) din Legea nr. 50/21991, în 

v1goarn <Jln data de 01.01.2018, care all fost adăugate prin Legea nr. 273/2017 pentru 
aprobarea ."O.U.G, nr. 40/2017, nu este necesară autorizaţia de coptruire doar în cazu\ 
luqărjlor cai-e se execută la construcţfl!e pmptasate tn zone de prote(ţfe o monumente/or 
/stoc/ce şi fl1 zone construite ptate/ate, stab/l!te potrivit /eqtl, dacă acestea nu reprezintă 
construct!f w valoare arhitecturală sau Istorică, stabi!lte prin documentaţii de urbanism 
aprobgtG. Această excepţie nu exista însă la data efectuărl1 lucrărilor de întreţinere şi 
reparnţ11 curente la Penftenciarul Gherla. 

în p\us, prin Nota nr. 23930/DEA/30.01.2019, întocmită de DEA la so\1dtarea 
1nspectorllor CC.M.; nu se precizează care sunt structur~ emitentă 5i, respectiv procedura 
pe care trebuia să o urmeze Pen!tepdaru\ Gherla pentru obtfnerM autorl~atfe! de 
construire. Prin ac<leaşl notă, pentru clarificarea naturii lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei 
din lemn cu tSmplărie PVC se lndfcă prevederile art. 12 dln Decizia A.M.P. nr, 328/2010, 
menţionate anterior şi se anexează instrucţiunea nr. 39730/0EA/09.06.2016 {u!ţerioară 
executăr!1 lucrărilor efectuate de penltendarul Gherl~) privi bi ea necesarutul de 
lucrări de întreţinere şi reparaţH curente de către unităţile pen t~q 6 

S-a mal constatat că la data realizărl1 de către Pen\te darul GhegW'k'<J.wrjrJJor 
reparaţii curente la tmobi\e monument istoric sau afl~ e 'mN~fi!I, de protecţYş,1"'1 
manumcntulul istoric nu era reglementată o procedură c 10jft1l\lţjt@IMQ2rare 
documentaţfef tehn1ce ncc.esare pentru autorltarea acestor tipuri de lucra ·, oci!&ir 
reglementată abia prin Ord1nul comun 
2212/2391 / M.40/59/2863/C/ 16317 /263/ 151 / 419/ 2018 din 21 februarfe 2018. 
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·1\ll!N!SîtRUL jUST!ŢIEI 

li. Modalitatea de abordare a lregutar!tă\Hor constatate în timpul rnisiun\lor de 
aud!t care au avut printre obiective cele menţionate la pct. I; 

1. Modul de tratare a lregularidţilor constatate cu privire la a<;tlvltatea de 
asistenta medicală dentară ş1, respectiv contractele de prestări serv1c11 de medfdnă 
dentar~ încheiate de anumite unltMi penitenciare cu medic! stomatologi: 

În urma mislunilo/ de aud!t publlc lntern, în mod corecţ a fost identificată de către 
S.A.P,L problema obl!gativltăţ!f atragerl1 fandurllor de la CASAOPSNAJ penULI servldi 
medicale dentare prin închele>riea unor contracte de furnizare servicii medicale. 

S-a constatat însă că modul de abordare, in2uficenţ argumentat, a~a cum am p.rătat 
anterior, a propuner!!or formulate prin !ntermedlul formularelor de constetare şi d~ 
raportare a lregular!tăţi\or sau prin note adresate directorului general a\ A.N.P., precum şi 
neîndepl1n!re§ obllgaţfe! de rapor\are a iregularităţilor si Către structura de contro\ din 
cadrul A.N.P. a condus la adoptarea unor măsuri diferite de dlţre conducerea A,N.P., 
respectiv: 

• în cazul Pen\tenc!arulu1 Blsţrjţa, sfngura măsură dispusă a foot formularea unel 
sesizări penale in rem insufldent motivată {soluţionată prin clasare pe motlvul că fapta nu 
are caracter penal}, fără a se dispune măsuri administrative de Investigare prin structura do' 
control din cadrul A.N.P. - Direcţia Inspecţie Penitenciară în vedere~ stabilirii persoandor 
vinovate, a încadrări! faptelor ş! a stablllrll măsurflor ce se impun; mal mult, deşi SAPI a 
estfmat un posibil prejudiciu, nu s·ac1 dispus nki în prezent măsuri de constlţulre a une\ 
comisii de Cercetare admfojştratfvă, potrivit O.M.J. i 760/C/2013, aşa cum s·a dispus în cazul 
Penitenciarului Gherla; 

· tn cazul Pen!ten,;iaru\ul Gherla, deşi mfaiunea de control s•a derulat aproximativ în 
aceeaşi perioadă cu acela de la Penitenciarul Blstriţa, propunerile dispuse au constat în 
constituirea unef comisii de cercetare admlnlstrativă, a căref activitate s•a finalizat prin 
emiterea unor decizii de Imputare a pagubei de la persoanele vinovate; nu s•a considerat a 
fi oportună formularea unei sesizări penale, raportat la propunerile SAPI; ntd în acest caz 
nu s•a\1 dispus măsuri administratfve de !nvestfBare prin structura de contro\ dln cadrul 
A.N.P. - Direcţia Inspecţie Pen!tem;iară în vederea stabillri1 persoanelor vinovate, a 
încadrării faptelor ş1 a stab\!lrli măsurilor ce se Impun; 

· Jo cazul Penltenclarulu! Drobeta Turnu Severin, raportarea iregularităţilor nu s-a 
concretizat în măsur! dlspuse de conducerea A,M.P.; nlc1 în acest caz lregularftăţile nu au 
fost raportate şi Dlrecţ\el Inspecţie Penltenciarl!, pentru a da eficienţă dlspozlţftlor legale 
mai sus enunţate. 

~a· cum am arătat ~i în caplto\u\ precedent, cu privire la nereg1Jtile conotata te s•au 
întocmit F.1.A.P., F,C.R.L sau note adresate directorUlul genera! al A.N.P„ însă nu s·au 
formulat si recomandări de remediere a acestei robleme care s· O'ffl t l o rob emă 
de sfstem. Co,m,/<io --.. 

o situaţie aparte a fost constatată în cazul misfunll de al it derutaâ
0
d~."1,1!Mi a 

Pen1tendarul laşi, în cadrul căreia s·a întocmit F, I ,A, P, nr. 3.1.1,, inE'Mv).vdîilf rMre ln faplff!'t~, 
că medicii demt11tt care şi•au desfăşurat actiVltatea în cadru\ unita , 'll-~F~mi~ ct 
do prestări servidl de medicină dentară, nll au intrat în relaţl1 contractuale cu~GE . 
Echipa (le audit a formlllilt recomnndarea nr. 3.1.1.2.1, cu prMre la această constatare, 
cuprins~ ş! ln Raportul de audlt nr. 67290/SAPl/16.12.2015, în sensul că: 
,.,. ""'- "'· 17, """ ,. 0107'1 e"'""l", ·~"''" P,110, )1 0lo Sl 
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M1N1sTER.llL JusÎ1Ţ1E1 
„fu situaţ!a fn care Penitenciaru/ !aşi nu poat// încheia un contrnct de prestări servicii 

de medic/ni/ dentară w un medic dentist care se af/11 fn reiaţii contractuale cu CASAOPSNAJ, 
contravaloarea servicii/or de medîdni1 dei!toră care trebuie suportată de CASAOPSNAJ f!l! 
va fi decontată dJn fondur/le de /q buqeWI de stat, ci va fi suportată de detfnuţl dfn 
fondurile proprii, după ce /şi dau acordul scris fn acest sens". 

Din documentele aflate la dosarul mfsiunii de aud!t nu rezultă modul de 
implementare a acestei recomandări, 

S•a constatat că, în perfoada 2016·2018 analizată prin prezentul raport de control, 
nu s-au form<Jlat prop<Jnerl/recomandârl adecvate rezolvării acestei probleme de sistem 
de către S.A.P.I. sau celelalte structuri din cadrul A,N.P. cu atribuţii în acest sens îl care au 
luat cunoştinţă de această problemă, în sensul realizări! unei proceduri de 1.mlformlzare a 
practici!, concluzia fîind ,:ă s·a perpetuat acelasf mod d_e lucru în sistemul admlnlstral.!.fil 
penitenciare. 

2. Modul de tratare a iregular!tăţ![or constatate cu prlvire la activitatea de 
efectuarea lntervenţiitor la clădirile aflate în administrarea unităţ!lor penitenciare, 
clasificate ca monument,::, i~torlce sau care se află în zona de protect!e a acestora: 

• în cazul Penltenciarulu1 Gherla, S.A.P,I. n constatat în mod co1'l!ct că unitatea a 
executat (ucrări de întreţinere şf repanţ!f curente la clădirile clasate monument fnstorlc sau 
afl~te 1n wna de protec\te a mon<Jmentulul ·istoric fărîl avizul Dlres;tjel Judetene pentru 
Cultură,, Culte şi Patrlmon!u Cultural Cl<Jj ş1 fără autorizaţia de construire; 

Deşi constMarea a fost corectă, S.A.P.I. a indicat doar posibile măsl1rî coercitive şi 
nu a stabHit ,ituaţfa juridică sl de fapt corespunzătoare în sensul că, defl oxistau obligaţii 
legale, currl am arătat anterior, cu privire la emiterna autorizaţiei, nu au fost indicate 
structura emitentă şi, respectiy procedura pe care trebuia să Q urmeze Penitenciarul Gherla; 
în condi\11\e în care ar fi prezentat în detatiu disoozlţlile legale lncide~te, S.A.P.I. ar 11 putut 
constata exfatenta unul vid legislativ sl ar fi trebuit să recomande conducerii A,N,P. măsuri 
corespunzătoare, o astfel de propunere fiind de esenţa activităţi! de audit; astfel de măsuri 
ar fi fost de natură să rezolve o problemă specifică unităţilor penitencfare care a<J în 
administrare clădiri clasificate ca monument istoric sau a/late în zona de protecţie a 
monumentului istoric; 

Nu a fost întocmit F.C.R.I, cu prMre la neregulile constatate şi nu a informat 
structura de control - D.l,P,. 

Totodată, în lipsa f.C.R,I., prin Nota de Informare nr. 66626/SAPl/28.11.2016, 
S.A.PJ. a propus în mod weşlt realizarea une1 verificări ~ aspectelor ~onstatate de către 
ştructura de specialitate djn cadrul DEA• ANP, deoarece acestă structură nu avea atribuţii 
de col)trol ci numa! atrlbuţ!\ de coordonare a a,;t!vităţii 1n d~1 rtiul..lgcrărllor de fnvestiţl!, 
întreţinere, repara\li: urmare verificărilor, repre;:entantu 9;}ŞA,1 ,9; sTo:!Jrn ersoanele 
vinovate d<'J producerea neregulilor şi u constatat indfc11 des vi\r~lre a°u'iruit'Wll','i,¾ţiun, 

CO "lalrq/11 
· În cazul Pen!tenc1aru!u1 Târgu Mureş, la filele 79 ~ăi~-~t de audit nu 

fost menţionate tipurile de tucrărl de 1ntreţlnere ,;i reparaţ11 curenNr-r-eal.@<lW<lilNm.'dl 20 5 
de unitate, f!ind constatate mai multe disfunc\lonalităţt, prezentate la constatâr'tte-C. , 1. 7. 
,;i C.3.1.8,; totodată, nu s-a stabilit, ln timpul m!slun!i de audlt, dacă sunt sau nu inddente 
dispoziţiile Legii nr. 422/2001 ş\ ale Legi! nr, 50/1991, 

i:r. apolodor M, 17, ,..etoc !, OW/'1 au,:mitl, R,rn;,,1, 
T<L.•<0l1l041m 
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JVUNISTERUL /USTIŢIO 

111, Alte aspecte constatate: 

1. Obio>ctlve!e generale stab!lite prlr1 Panul anual de audlt p\1b!ic lnterr, se 
suprapun practjc domo>nlulul audltabH, deşi în cadrul mis!unllor ny este at1ditat tot 
domenjul, spre exemplu, în cazl!l misiunii de au dit public intern de la Pen1tendarul Drobeta 
Turnu Severin, unul dintre domeniile auditabtle este „Econom/ca·admln/stratîv" iar 
obiectivul general aferent acestuia, stab!llt prin Planul anual de audit irentrn anul :2016 este 
i,Eva/uarea sistemului de control Intern şi al gestionării riscuri/or tn domeniu/ econam/co
admlnlstrotfv", în fapt, potriVit Ordlnuluf de servic1u, s-au auditat următoarele activităţi: 

contab!lltatea operaţlun1lor economice prMnd: ,,Capltalurfle", ,,Activele 
fixe", ,,Stocurile, producţia în curs de execuţie", .,Terţii", ,,Cheltuieli, 
Yenfturl şf ff nanţă_ri" şi "conturile speciale"; 
actMtatea prfvlnd organizarea ş! efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datorll(or şi cap!talurflor proprH, precum şl activitatea 
privind deda sarea/ casarea bunurilor materiale; 
activitatea prMnd normarea, dotare, evfden\a, folosirea ş! depozitarea 
armamentulu! şi muniţie! necesare îndeplin1rf1 sirci nilcr de servfclu specifice 
actMtăţllor din cadrul unităţii penitenciare; 
actlvitatea prMnd.realfzarea lucrărilor de întreţinere ş1 reparaţfl curente la 
construcţiile aflate în folosinţa ~nită ţif penftenciare; 
activitatea privind evaluarea modului de utlt!za're a fondurilor publice alocate 
prin bugetu! unită\i1 pen!tenc1are pentru · achizl\ille de 
produse/ ser1lcll/lucrări efectuate prin cumpărare dl rectă ţinând cont de cele 
4 fazo ale execuţfei bugetare a une1 cheltuie\!, pentru următoarele 
articole/alienate bugetare( ... ). 

Aşa cum rezciltă dln notele de aprobare a planurilor anuale de audit public intern 
pentru perioada 2016·209, rezu(t~ că s,A P. I. ~ lder1tiflcat un număr de 12 domenl1 principale 
audltabl le, Jar domeniu! Economlco•admln!strativ cuprind~ următoarele activităţi: f!iianclar· 
contab///tate, administrarea patrlmon/1.i/1.1/ (inventarierea p<,trimon/11/1.1/), achiziţii publice, 
reparaţii curente+ reparaţi! capitale+ investiţii, hnlnlrea persoonelor pr/Vate de libertate, 
act/Vltatea GAZ şi producţia bugetarii, precum şi ETG, transport şi carburanţi, armament şi 
muniţie, transmlsluflf. · 

2. Ob!ectlvul general stablllt prin Pariul anu a( de audlt publlc Intern a fost dMzat, 
în cuprinsul Ordinului de servtciu, în alte obiective generale, Spre, ex.: 

• în cazul mls\un11 de audit publ1c Intern de la Penitendarul Bistriţa unul dlntra 
domeniile aud!tablle este „Economlco·admlnistratfv" iar oblectlvt1l general aferent 
acestuia, stabilit prin Planul anual da audit pentru anul :2016 este „Evaluarea sistemului de 
controf intern şi al 111,tlonilrll r/scurl(or 1n domeniul eco ~at!v". În fapt, 
potrMt Ordinului do serviciu, s-au enun at alte obiective _ :11e 

· Evaluarea sistemului de control Intern şl a! est1onării ffs'c.\\fl!MAîrl!{,jfl-lllN ul 
ftnanclar contabU; CONFom,i 
Evaluarea sistemului de control intern şi al 'ai:iădl.J:@tfrilfllillMl\@8[11e iul 
gestfonării patrlmonlului; -

s,,. ;0ot°"" "· 11, "'"'' 1, osm, ••·'"'•l!I, ~~01, 
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/vtiNISTERUL JUSTIŢIEI 
Evaluar,;,a slstemulul de control intern şf al gestionării riscurilor în domeniul 
achiziţiilor publice. 

în cazul misiunil de audlt public intern de la Penitenciarul Gherla unul dintre 
domen!lle audltabile este „Econom/co-administrativ" iar oblectîvul general aferent 
acestuia, stabilft prin Planul anual de audlt pentru anu! 2016 este „E'vaJuarea sistemu/ul de 
control Intern şi al 3esl/oni1rll riscurilor în domeniul economico-administrativ". fn fapt, 
potrivit Ordinului de serviciu, s-au enunţat alte ob1ectlve generale: 

Evaluarea sistemului de control intern ,1 al festionăril rhcurHor în domeniul 
lucrărilor de lnvestlţlî, precum şi 1ntreţinere şi reparaţii curente: 
Evaluarea s!stemului de control Intern şi al gestionării riscurilor in domeniu\ 
gestionării patrimoniului; 
Evaluarea slstemu(u! de control lritern şi al gestionări! riscurilor în domeniul 
armament ş! murilţle. 

3, Oesl în fapt s-au planificat şl efectuat misiuni de şudlţ de 
regular!tate/conformjtate, modul de formula1·e a obfectlvelor generale ere oază confu:::le 
cu prlvJre la adlvlt!lţlte/acţlunlle auditate, deoarece .:inunţ1~l obiectfvulul gi:mernl 
„Evaluarea 5/ştemu/ui de control intern şi al gestlon/Jr/1 riscuri/or Îl'! domeniu/ ( ... )" tr1rnlte 
la o altă problematicU 11 anume la evaluarea Standardu/ul 15 ·- Evoluarea sistemu/ul de 
control Intern manager!a!, acesta vizând, împreună cu Starldordu/ 16 - Audft. de~vg\tarea 
capl.lclt@\iî de evaluare a controlului intern managerial, în scopul asigurării contlnuită,til 
ococesu\ul de perfecţionare a acestuja. Menţionăm că, piltrivlt dispoziţiilor O,S.G.G. nr. 
600/2018 privind aprobarea Codu\ul controlului fntern managerial a\ entităţilor pub(ice, 
dispoziţii care au abrogat O,S.G.G. nr. ~00/2015 pentru aprobarea Codului controlllllli intern 
managerial al entităţilor pub!lce, evalu<1rea shtemului de control Intern managerial şi 
gestionarea riscurilor presupune evaluarea standardului 15, subsumat standarulu1 Evaluare 
şi audit, aşa cum acestea sunt prezentate în actul normativ menţionat. Problematica vi:::ată 
de această grupă de standarde priveşte dezvoltarea capadtăţii de evaluare a controluluf 
Intern m~naqerial, în scopul asigurăril continuităţ!i procesului de perfecţionare a acestuig. 

În acest sens, menţionăm că din dccumente\e aflMe la dosarele mlsluniloi de audlt 
analizate la capitolele anterioare a rezultat că în etapa pregătirii mlslunft s-au transmis 
fiecărui conducător de. compartiment dlri unităţile auditate, în domeniul auditabi\, 
chestfonarele de evaluare a sistemului de coritro\ fntern şi de gestfonare a rlscu1ilor, însă 
rezultatul evaluărl\ acestor chostionare nu este elocvent şi nfd suficient în vederea 
determinării modulu! de stabilire a actMtăţllor auditate, în l1psa unei formulării mal precise 
a obiectlvelor generale. Această lipsa de transparenţă cu prll'1re la tipul actMtăţl\ar 
audftate are drept consecinţă evidentă crearea uriei suspfcluni la niVelul entităţii auditate 
cu privire la obiectivitatea şi finalitatea misfun!f de audit, precum ş! perceperea acesteia 
mal mult ca o acţiune coercitivă decât ca o acţiune funcţional independentă şi obiectivă, de 
asigurare şi consfliere, în sprijinul conducerii entităţ!l auditate, de natură să aducă plus
valoare şt să îmbunătăţească activităţile entităţii public , ;um_pr_evăd disp, art. 2 lit. a) 
din Legea nr. 672/2002. co,pu1 do Con;;;--

0 al Mlnlsrru/u/ 

!v. ApolW<t ne. li, '""" ,. 010,;, '"'""!"• Ro,i,i,,i, 
Ttl. •Hl11114 1999 
'11/111'1'1 /o 

CONFom,, 
'--~- CU OfllWNAlUl 

"''"' ;Q orn Sl 

COO: ~.,HJ.v<1.> 



I :'F' ,·e ~' ., 

M.1N!STER.UL JUSTtŢJEI 
4, AU existat situaţii în care au fost audltate actMtăţl/acţlunf cal'e nu erau 

cuprinse în planul anual de audlt, aprobat de directoru! g,merat al A,N.P., contrar dlsp. 
art. 2.4.1.5.2, dfn Normele generale şi a pct. 2.4.1. din Normele specifice, şl nu erau 
cuprinse Qkl in Ordinul de serviciu, prin urmare auditarea s-a realizat fără mandat; 

· în cadru( mlsfun!i de la Penltendarul Gherla s•au auditat şl servlcl!le de medicină 
dentară, deşi în Planu( anual de audit, în Ordinul de serYkiu şi 1n notificare nu s•au regăsit 
detaliate aceste tfpurl de activităţi, Maf mult, constatilrlle cu privire la acestea se regăsesc 
la f11ele 66·69 din Raportu( de audit publlc Intern nr. 212~/SAPl/09,02,Z017, la finalul 
secţlunf1 2.4. ,.Acti;,ltatea privind mtacmlrea!comp/etarea documentaţie! ,.Cărţii tehnice" 
pentru construcţllle aflate in folosinţa penitenciaru/ul", fără a avea legătură cu obiectivul 
general „Evaluarea sistemu/ul de co11tro/ intern şi al gestionării riscuri/or 1n domeniul 
/ucr6rf/ar de Investiţii, prewm şf fntreţlnere fi rt:paraţll curente" ~f fără a fi cuprfnse în 
Programul misiunf! de audit. Filele 66-69 alerente acestor constatări sunt semnate de 
auditorul , cea care potrll'lt Ordinului de aeJYiG!U a fost desemnată să 
audileze obiectivul general enunţat. Din dkclara\ia acesteia dată. la cererea inspectorilor 
C.C.M., rezultă că nu a realizat personal auditarea acestor actMtăţ! la sediul unităţii 
auditate ş! d aceasta s-a realizat ulterior, la sedlul AN.P., de către doamna. ::• 
superYlzor al mfsiunii şi Şef se/Yiciu S.A, P. I., împreună cu doamna auditor 

• în cadrul mfs\ui1ff de la penftencinru! Târgu Mureş, Prln Planul anual de audit pentru 
~nul 2016, aprobat de directoru\ genera\, unul dintre obfectfvele generale stabilite a fost: 
„Evaluarea sistemu(u! d'e contro! Intern şi al sestlanăr/1 riscuri/or privind modul de 'ut/1/zare 
a fandurl/or publice alocate pw!tendarulu! pentru achiziţionarea de pmduse/servlciil 
/ucrilrl", Iar prin Ordfnul de serYklu au fost stabilite Si ulterior nuditate atţe obfect!ve 
genernte: 

• .,Evaluarea sistemului de c01_1tro/ Intern şi al gestlonilfif r/swrllor în domeniul 
/ucrifr/for de ~1treţfnere şi de reparaţii curente"; 

• ,.Evaluarea s/s/emuh;/ de contrai Intern şi a( gestionării riscuri/or în domeniul 
fi nan ci ar ·con tab/ I "; 

• ,,Eva/(larea sistemu/ul de contrai intern şi al sestlonăr// rlswrilar în dame1Jlul 
sestionării patrimoniu/ul"; 

• ,,fvaluarea sistemu/ul de control Intern _şi al gestlondrl/ r/scurflor fn domeniul 

achiziţii/or pubUce". 
• în ,;:adrul misiunii de la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, prln Planul anllal de 

audit pentru anul 2018, aprobat de directorul general, unul dintre obiectivele generale 
stab!lite a fost: ,.Evoluarea sfstemului de control lntem şi al 9estionărll riscurilor privind 
modul de uti/!zart: a fonduri/ar publice alocate penltendarului 1n dameniu/ securităţii ln 
munc6", far prin Ordinul de serviciu a fost completat obiectivul menţionat 1n Plan şi cu 
domeniul protecţiei rnediylµi. 

5. S•a constatat di au fost auditate actMtătl/ac\iunl derulate ÎQ perioade pentru 
care nu exista aprgbaren dlrectorulu! gener<1I, perioadele rnspact!ve exced~nd celor 

reclzijte în Planurlle nua]e de ·audlt a robate de · rut e erai a A .. P. 
reluate 1n ordinele de sarvJdu şi în notificări. Prin ~I/ J!U ffOl1t-publ" i nu aveau 
mandat de n efectua auditarea pentru perioadele care excedeaz ~\ilMltl\!,!,i;t!!Jtrar lsp. 
pcL 3.7. 1.1.2. din Normele generale şf prevederilor pct .M11.4!/hijOITT1ele spedff~~~I ---~::cu Of//G/NALUL 
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M!NlSTERUi.. JUS'\TfJE!' 

• în cadrul misiunii de audit de !a Penitenciarul Bistriţa, perioada auditată aprobată 
a fost 01.01·31.12.2015, însă au fost audftate şi servlcl!lt.> de as1stoinţă mt.>dkală dE'ntară 
aferente perioadelor ianuarie 2012·iunie 2014 şi ianuarfe • septembrie 2016; 

• Îll cadrul misiUnil de audit de la Penitenc!arul Gherla, perioada auditată aprobată 
a fost 01.01•31.12.2015, însă au fost auditate şi se1-vld!le de asistenţă medicală dentară 
aferente perioadelor 01. 01,2012·09.06. 2013 şi Ianuarie • septembrie 2016; 

· în cadru! misiunii de audit de la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, perfoada 
auditată aprobată a fost 01,01 •31, 12,2017, însă au fost a11dftate şi servicflle de asfstenţ/i 
medicală dentară aferente perloadelor aprf!ie 201 S•decembrle 2016 şi fanuarle•august 2018. 

6, În te priveşte programul mislunfi de audit, întocmit de fiecare <1udltor pentru 
fiecare misiune de audlt, s-a constatat că au existat situaţi! în cari. doamna P 

■ şef ser,,lciu S.A.P.1. a avyt atât ca!ltatea de şuperytzor c~t şi cal!tatea de 
auditor, lmpllcandu•se în mod dfrect îrr act!vltatea de audltar~l nu putea realiza îp 
acelaşi timp cete dou~ actMtăţ!. contrar d1sp. art. 2.4A.6., 3.9.6.4., 3. 9.6.6, din Normele 
generale, spre ex: 

• în cadrul misiunii de audit de la Penitenciarul Gherla, auditor/! publici interni 
şi ••••au întocmit Programele misiunii de ·audît public intern, în 

cuprinsul dror_a a fost ,menţionată şi doamnaW U I, în calftate de auditor public 
intern, deşi aceasta avea jl call ta te a de supervizor al aceleiaşi m!siunf; 

• în cadrul misfunil de audit de la Penitenciarlll Drobeta Turnu Severin, auditorii 
pub(ki Intern! III•••• , ••••~ şi •• au întocmit Programele 
misiunii de audlt public intern, în cuprinsul cărora a fost menţionată şi doamna ■ 

, în calitate de auditor public !ntern, deşi aceasta avea şi calitatea de super,izor 
al aceleiaşi misiuni. 

7, S·a constatat o practică neunitară în ce pr!veste modul de apreciere a 
aerggulHor, reşpectîv a !regula[itătilor şi, pe cale de consecinţă, prezentarea acestora Jn 
fişe de ldent!fkare ş( analfză a problemei ş!/sau FOrmulare de constatare şi raportare a 
lregularltliţllor sau în flote de Informare adresate directorului gen ci ral al A.N.P, 

• în co.cirul misfunii de audit de la Penitenciarul Gherla, urmare auditării .serviciilor 
de me<:liclnă dentară, nu s•a întocmit f.l.A.P. sau F.C.R,I., însă neregume au fost cuprinse 
în Nota de Informare nr. 16849/13.01.2017 prin care şeful S.A.P.I. a Informat directorul 
gener~l al A.N.P., notă Jntocm!tă la mai mult de 1 lună şi Jumătate de la încheierea etapei 
Jntervenţ1a la faţa loculu! (18.11,2016 ); 

• în cadrul mlslunlf de audit de la Penitenciaru\ Drobeta Turnu Severin, urmare 
auditării 1ervlc!Uor de medicină dentară, doamna , audltor intern a 
întocmit la data de 28.09.2018, Flşa de Identificare şi Analiză a Problemei nr, 3 (F.I.A.P. nr. 
3). În aceeaşi dată, 28.09,2018, doamna•••••·, auditor Intern, a întocmit ti 
F.C.R,I. nr. 11n care sunt reluate aceleaşf constatărî prezentate şiîn F.1.A.P. nr. 3. 

Precizăm că, în raport de modalitatea diferită de raportare a !regularltăţflor, a foot 
anall~<ltă Pro~edura operaţională • Derularea misiunii de t!G~fc intern de asigurare· 
resularitate/conformltate • P/SAPl·02, Ed!ţl~ 2 cu re ~im,1~esfe!a; statându·se 
următoarele: Co~!to/ al Mini t 

în cuprinsul Procedurff, la Etapa III• Raportarea e~!J/fi{;m/s/un/1 (pag'.~1,i/ t. 
1 se men\!onează următoarele: cu ORIGINALUL 

llf, ,lf,olodor "· 11, " ""' I, '™'"' '"""''"• !ominl• M, •< Ol1!0f 1m 
!®'I.J.'llN2 
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lvtrN!STERUL )USTIŢJf,J 
,, 1. Elaborarea de fiecare Al a segme11Wlul din PRAI (constatări, cauze, consecinţe, 

recomandări aşa cum au fost ele definitivate în F/AP) pentw oblect/vuUabiectfve/e şi 
acti'lltatealactlvităţi/e reportliate prin Ordinu( de se1vidu şi transmiterea acestuia 
supervizoru/ul şi comp/etărlt „Notei de superv/zaN a documentelor ET~PA 3" (P·20.3) 

fn coz exceptioiia/, dacii auditoru/ Intern constată s/ alte probleme wre 111.J a1J fost 
wpr/nsg în FIAP s1/sau prob!eme care se referă la alte ob/ect!velactivitcjt/ decât cele 
sţabl/!te prin Ordinul dq serviciu pentru rare SAPI are semnale de existenţa unor probleme 
şi ţinârJd cont că, per/odfcltatea de auditare o act/viţăti/o[ d0sf/lşurate fn sistemu/ 
penitenciar este fn preieut de pgste 7-8 ani, aceste probleme var fi cUprlnse în PRAI. Avilnd 
în vedere că, DG n\LN/meşte PRAI, SAP/ ya fntocml o „Notă de Informare" prin care va 
aduce la cunostlnţa DG qceste probleme, pdnă la elaborarea RAL" 

Opinăm că această pr&vedere procedurală este lipsită d& temel legal, fifnd 
contrară disp. art. 13 llt. g) din Legea nr, 672/2002, prncum şt 3,8.4, dfn Normele 
generale • Analiza şi raportarea iregularităţilor. ActMtatea de audlt este o actMtate 
planificată, astfel încât o eventuală extindere a acesteia în afâra Planu\u! anual de audlt, 
aprobat de directorul genera\, care constituie mandat pentru auditori ln ce priveşte 
domeniul auditabil, obiectlvole generate, perioada auditată şl unitatea auditată, se poate 
re~l!za numai Cu aprobarea prealabilă a dlrectorulul general a\ A,N,P„ O procedură· 

· opernţională nu poate crea prem1sele unor derogări de la l..ege, Normele seneraie ;d chiar 
de la Normele specifice. 

8. S-a <:onsţatat dl, 1n ca:;;ul misiunllor de audit public intern în cadrnl cărora s·au 
audltat actlvităţ1le mehţlonâte la pct. I din Ordinul de control nr.106863/840/P/2019, deşi 
au exJstat situaţJI în <:are s·au întocmit Formulare de constatare ş! raportare a 
lregularităţllor, acestea nu au fost comunicate şi structurii de control d!n cadru\ A,N.P. 
- Dtrect!a lnsoecţle Penitenclară. Astfel, nu a fost îndepl1njtă obligaţia higal~-prev. de 
~rt. 13 lit. g) din Legea nr. 672/200;?, potrMt cărora: "în coz11( fdentlf/c/Jrii uiior 
lr11grdarltiiţl sau pos/b//11 pN}udfdi, raporteazii Imediat ,onducătoru(u/ entttilţli publ/c11 ;_[ 
structl.lrl/ de contro/ Intern abilitate", respectiv de pct, 3.4. din Norme semnole, a 
pct.3,4. ~ia pd. 3.6.4. din Normele specifice, spre ex; 

- în cadrul mislun!t de audit de la Penltenclaiul Bistrfţa, urmare întocmirii F.C.R.I. 
nr. ·I la data de 17.1 ·1.2016, acesta a fost înaintat doar directorului genera\ al A.N.P.; 

- în cadrul m!sfunll de audft de la Pen1tenciarul Gherla, nu a fost întocmit F.C.R.I. 
însă, prin Nota de informare nr. 66626/SAPl/28.11,2016 a fost informat directoru\ general 
cu privire la neregt1\i!e constatate ca urmare a auditării ob1ectivului „EVa/uarea sistemului 
de contrai Intern şi al gestloniir/1 riswr/!or in domeniul /ucrărilat de Investiţii, şi fntre/iner·e 
şi reparaţii curente", S.A.P.I. formt1lând propuneri în sensul efectuărH unef verificări 
exhaustivă de ciitre structuro de spec/a/jtqte d/u codru( DEA - ANP a Qef/c/enţetor ş! 
neregull(or fdentiflcate şi prezentate de ec/1/po de audlt Intern fn prezenta notă, 
ldent!f/căr!i persoa1111!or responsabl/e pentru neregulile constate şi stabllirii m/lşurfiar care 
se tmmm ventru neîndeplinirea rgsponsabil/t/Jţflor de cJtre persoonele responsabile pentru 
neregu/1/e comtatat11 şi opllcorea acestor mJsurl. Propunerea S,A,P,I. nu" avut în •tedere 
atribuţiile direcţiilor din cadrul A.N,P., stabilite prin e ~tul de organizare şi 
funcţioryare, Dîrecţla Economid Adm1nlstr tfvă neav'nd a RBl1¼i®e;oritral~-~---

- în cadru\ misiunii de audlt de la Penitenciarul Dr eta Turnu ~Jî¼ÎÎiM))f,m,ţ 11 mit 
F .C.R. I. nr.1 \~ data de 28.09.2018, care a fost înaintat rrfffil~.ţpbulul ~ener11 'il.f't! I. P. 
la data de 03, 10.2018. ~IN;i,~u 
,te. ""°'"'Jo' nr. 11, "'""' ,. owi, ""''"''~ Ron>lo1a . , ....,; , ,) a ,i 
T•l."OJ/1041~1 COO: FS,Ul·Ol•V"'·' 
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MINISTE'RUL )USTIŢ/EI 

Cu priv!re la acest asp€ct, s,au efectuat verificări de către inspectorii C.C.M., 
rezultând ci\, în peril>ada supusă controiulul, Direqla Inspecţie Penftenciară a primit un 
număr de două F.C.R.I. (Întocmite tirmare misiunflor de audit de la Penitenciarul Galaţi şi 
B.A.G,R. Jilava), însă, documentele au fost primite de D.!.P. ul'mare rezoluţiei directorutt1I 
general al A. ff. P., aşa cum rezultă din adresa nr. 25051 /DIP / 12 ,02. 2019, ş! nu în mod direct 
de la S.A.P. L. conform dispoziţiilor legale mal sus enunţate, 

9. Tototdată, Nl. comtatat că practica S.A.P./. nu €Ste conformă dlsp. art. 2.4.5.3., 
3,9.4.5. llt. d) din Normele generale, precum şi pct. 3.7.4. din Normele specifice, în sensul 
că rapoartele de audjt public intern nu sunt semnate pe-fiecare pagină de către toţi 
auditorii care au fost deliemr,atl să efectue,:e misiunea de audit la entitatea auditată, 

în acelaşi sen; au formulat puncte dii vedere M.f.P. - U.C.A.A.P.1, (nr. 
662039/18.01.2018) şi M.J, (nr. 4071/18.01.2018), prin răspunsuri(e traosmls petentu\u! la 
solidtări formulate în temeiul LegH nr. 544/2001. 

Având în vedere acest.- constatări, aprec!em că doamna • , şef 
servtclu 5.A,P,J, d1n cadrul A,M,P., a dat dovadă de neglijenţă repetată in îndepllnlrea 
atribuţiilor de servlctu şl în aplicarea dispoziţiilor legale ~l nu a axiicutat cu 
profesionalism atr1buţllle de servi du stabtllte prin fîşa postu lui . 

IV, Cu privire la aspect.-!e sesizate prin sesizările înregistrate la Ministeru! 
Justlţ!ei cu nr. 10~863/840/P/2018 şi nr, 110947/32/P/2019, s•au consbtat 
următoarele: 

. se confirmă în parte aspectele referitoare ta lTlodul de tratare a Iregularităţilor 
constatate cu privire la activitatea de asistenţă medicală dentură şf, respectiv cor1tracte!e 
do prestări servicii de medicină dentară încheiate de anumite unităţi penitenciare cu medici 
stomatolog!; s•a constatat totuşi, aşa cum am arătat anterior, di iregularităţile constatate 
prin rapoartele de audlt analfzate în prezentu( raport, au fost corect constatate de S.A.P.I., 
flfnd diferite propune1ile formulate şi mă$Urile dispus~ de conducerea A.N.P,; 

· se confirmă în parte aspectele referitoare la modul de tratare a lreBularităţHor 
CoMtatate cu privire la obligativitatea obţtne1iî avizulu1 ;:1 a autorlzaţlei dEi construire 
necesare pentru efectuarea de \uaări de !ntreţ1nere şi reparaţlf curente la imobilele clasate 
monument istoric sau af(ate în zona de protecţie a monumentului istoric. Astfel, 
Penitenciarul Gherla avea qb\lgaţla <le a oţ,\jne av!iu\ de la Direc\\a Generalii Patr!mon!u 
Cultura\•Naţ!onal · Comis!a Naţională pentru Monumente Jstor!ce, înainte de a efectua 
lucrările de reparaţii curente, potrivit Normelor proprii stab!l!te de această tnstltuţie. În ce 
priveşte obţinerea autorfza~ei de construim, deşi exl:tau obllgaţfl legale, cum am arătat 
anterlor, cu priVlre la obţfnerea acesteia, S.A. P .I. ş1 celelalte dîrecţtl 1mpllcate din structura 
A.ft.P. (P!recţia Economică Administrativă şi Direcţia Contanclos şi Elaborare Acte 
Normative) nu au in\!i~at structura emi ă I res ec ocedura c ~are t ebuln să 
~rmeze Penitenciarul Gherla as ecte ro \nute i rtn s · e e a sesizării e le 
formulate de f1-.N.P. cu privire la liPsa autor!zatfe!. 11 Oor,1,w QJ 

• se confirmă aspectele sesizate referitoare la llf§mr,ctarea norU!î{llmlAfJ?Jt durate 
referitoare la derularea misfunHor de audlt publlr. lnt m~ijM ou 0„ 

Slf. A;o\o<f<t or, 11, ,.,w >, 0507<1 ""'"'!<', S"'1lM• 
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i'vllN!STERUL JusrrpEl 

!V, CO~ICt.VZII 

1. În ce prfveşte identlflcarea, analizarea, formularea ~1 gest!oriarea 
recomandărilor rafer1toare la derularea contractelor de prest~rl servldi dentare pentru 
deţinuţi formulate prin rapoartele de audit, respectiv mon1torlzaraa acestora întocmltii 
în urma mls!unHor de audlt efectuato> la toate unităţile penlttmclare, în perioada 2016· 
2019, s-au constatat următoarele: 

Problema obllgatMtă\H atragerii Fondurflor de la CASAOPSNAJ pentru servi<:il 
medfcale dentara prin încheierea 1,mor contracte da furniza're servicii medicale a fost corect 
!dentiflcată de S,A.P.I .. 

Trebuie menţlonat faptul că, în ce priveste necesitatea acordării efectlvE!° a as/sţenţel 
medicale dentare, prln Hotărârea CEDO 1n Call'i:a Drăgan împotriva Românie!, publicată în 
M. Of. nr. 467 din 23 lunie 2016, Curtea a declarat admisibfle capetele de cerere întemeiate 
pe art. 3 prMnd condiţiile de detenţfe şi a cgnstat~ţ lipsn unui tratamgnt medlcal adecvat. 
Curtea „o wnstlltllt o problemă sistemică cauzată de deflc/enţe!e din sistemlll de aslsuri1rl 
medicale pentru asfgllrarea serviciilor stomatologlce persoane/ar private de libertate 
lipsite de orice mijloace financiare". Tot,xJată, prln aceeaşi hotărâre, s-a-reţinut că „fn 
cazurile )'n care persoanele private de libertate nu au m/Jlocâ/e financiare necesari,, 
partea lor de cheltuieli va fi acoperlt/1 de odmlnlstraţfa p~iift<inclaru/ul, dlntr•w1 ·buget 
specia/. cu toate acestea, fn aceastd prMnţil, Guvernul a Informat cii nu a existat niciun 
buget spedal alocat pentru ar.e.1t tip de cheltuieli Şi, într-a per!oadil de un an, doar d01.1!1 
persoane pr/Yate de libertate din fntregu/ sistem penal romdnesc au beneficiat efectiv de 
ace~t ajut,:ir financiar" · 

Prln urmare, în' condiţiile în care statul, prin sistemul admfnîstraţlei penitenciare, 
are obligaţia asigurării efective /I aslstehţel medicale (incluslv stomatologice) gratllite 
pentru persoanele private âe lfbertate aflate în custodia sa, sunt necesare mecanisme 
Coricrete de îndeplinlre a acestei obiigaţf!, inclusfv în ce priveşte atragerea de fonduri pentru 
servid1le medicale dentare de la F.N.U.A.S,; 

Procedura care rezultă din interpretarea cadrului legislativ, aşa cum acesta n fost 
arn!ntit la Capitolul Constatări, presupune închelerea cu CASAOPSNAJ a unor contracte de 
prestări servid! medicale prin penitendarele•spital la care unităţile penitenciare sunt 
arondate. Prccedura de contractare a serviciilor de asistenţă medicală cu CtiSAOPSNAJ se 
realizează potrivit Contractului•cadru de asigurare a asistenţei mod!cale, aprobate prin 
hotărâre a Guverm1luf, şi a Normelor proprii, aprobate de ordonatorii de credite, conducător1 
ai ministerelor şi instituţiilor dln domeniul apărăr11, ordln11 publice, siguranţe! naţionale şi 
autorităţii Judecătoreşti. 

Subsecvent, în cazul în care aceste fonduri sunt insuf\dente (sau inexistente, cum $· 

a înt§mplat în perioada 2014-2015), prin completarea lor cu fonduri de la bugetul de stat, 
alocate cu acea.stă destinaţie, precum jl din alte surse, în condi\f!le legi!. 

Verlflcărite efectuate au relevat faptu\ că, consta orrnulate de S.A,P,I, în 
cuprinsu\ rapoartelor de audlt public lntern, sunt !nsuf'cf&Mrv,ty;jU ~e şi doar din 
perspectiva bune! gestiuni a fondurllor de \a bugetul stat uĂ'. fără a ~~[~fş mistent 
mecanlşmul care impune stabl!1rea de relaţii contractual ci1~J.SNAJ, 8hW~r iul 
penitenciarului·spital la care eşte arondat, etapă oblijatorie u'~,l')prea cot'/!/{ ăr\i 
dfn contravaloarea serviciilor de medicină dentară (manoperă şi ma · IY~Al'elfe deşi 
şt,. ;~olo<loc ..-, "• >«tor 9, 0<07.fl aotu/Ofll, Ro~ln•• 
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Jvl.lNISTERUL Jl'.JY!lf!E( 
c.onstatil.rlle din rapoutele de audit public Intern (cu excepţia Raportuluî 
nr .21254/SAPl/09 .02. 2017, întocmit ca urmare a Mlsluni\ de au dit efectuată la Penitenciarul 
Gherla) au fost formulate de un auditor pubtic !ntem, de· profesie medfc, referirile la 
legislaţia specifică în domeniu medical sunt lfmitate la enumerarea actelor normative 
încălcate, respectiv, Normele metodolo~lce de apl_fcarc a Contractelor-cadru în perfoada 
auditat~ şau citate artfcole din legislaţia specific, această enumerare oeff!nd suficientă 
pentru înţelegerea tegallţătii şi oportunităţii unui astfel de demers. 

Or, descrierea mecanlsmu\11i d/! obţinere a fondurilor de (a CASAOPSNAJ ar fi trebu!t 
să se raporteze şi ta !egislaţla speclf!că un!tăţllor penttendare, a1a cum am precizat :,, I 
anterior. 

O menţiune se impune a 11 făcută cu privire la consecinţele reţ!nute în cuprinsul 
Raportului de audlt ptibl!c intern nr. 21254/SAPl/09.02.2017 întocmit qJ urmare a m!sf11nf1 
do fi,udlt efectuată la Penitendarul Gherla, ip sensul că s·a reţinut ut!!izarea eronată a 
fondurllor primite de la CASAOPSNAJ penj:ru med/cinij primară, fără să exl5te constat\j(i cu 
privire la %$1f jjŞQ@CI . 

l;a cum am arAtat, în cazul fl<'icărul raport de audlt analizat ~nterior, constatările 
nu au fost însoţite şj de recomandări adecvate rezolvării defkienţelor constatate. 
Constatările rtipetate refenl:oare la obligativitatea stabilirii unor relat!! -contractu~I.J 
CASAOPSNAJ, cel puţin îîl µerioada 2016·2018 Mall za tă prin prezentul raport de control, i: 
au concretizat în propuneri cu caracter ,;oercit!v, deşi ar fi fmpus propuneri ~decvate 
rezolvării acestei probleme de slstem, de esenţa actMtătîi de audlt fiind formularea unei 
recomandări tn sensul' realizărl1 unei procgdurl de uniformizare a practfc!i, chiar şl în 
condiţiile în care astfel de recomandări nu erau obligatorii de formulat. Singurele precizări 
cu privire la această probleriiă de si5tem identll!catU au fost menţionate în Nota nr. 
58658/SAPI /03.10,2018, în wnsu\ că SAPI a !nforniat anterior dl rectorul general al A. N. P. ş.i 
Dfrecţla de Supraveghere Medlcală, însă în continuare iregularltăţfle nu au fost eliminaţe di(! 
sistem. 

Deşi Direcţia Supraveghere Medicală opfnează că asfstenţa medicală dentară trebufe 
asigurată indiferent de sursa fondurilor şi di nu este imp.irat!vă încheierea de contracte cu 
CASAOPSNAJ, medicii neffind obligaţi în acest sens. Direcţia Juridică din cadrul A.~.P. 
aprecia,:ă că doar în situaţia în care nu s-ar fl reu~lt încheierea contractului de prestări 
servicii cu un medk care 11'/ea încheiat contract cu CASAOPSMAJ, unitatea ar fi putut relua 
procedura d,i achfz!ţle pentru încheierea contractului fără să Impună participanţilor relaţia 
contractLială cu CASAOPSNAJ. 

Aşa cum am prezentat la Capitolul Constattiri, 5,A.P,I. a identificat o problemă de 
sistem constând în faptul di nu s•a conştientizat obl1gatlvltatea obţinerii de fonduri de (a 
F.N.U.A.S. pentru serviciile de asistenţă medicală dentară prestate de medici în baza unor 
contracte de prestări servicii încheiate cu unităţile penltenclare. Dln verificările efectuate 
re!ultă di această problemă a fost constatată cel puţin din anul 2015 (Penitenciarul la~i) şl 
fnclusiv în anul 2018 (Penitenciarul Drobeta Turnu Severin). 

Perpetuarea în timp, la mai multe unităţi penitenciare, a acestei probleme a fost 
determ1nnti.l nu nunial de cauze obiective (lipsa medicilor atologl angajaţi), cf 11 de 
faptul că la nivelul structurti centrale a A.N,P. au exist ~dltlil)ii • ce priveşte 
obligatMtatea obţ!nerH de fonduri de la F.N.U.A.S. şi în c priveştge~lldJ.\l"FfJÎe u 

în aceste condiţii, considerăm ca fiind utH pentr Îl\ţ~\{Utstem pen?l'l!Rl!lll. să 
şe stabllească o proceduri unltară ş1 acceslbW\ pentr che.f!i!111G~cw,tl//i, contr te, 
astfel înc~t toate unităţile penitenciare s~ respecte cadrul legat,lnsi:epu ~ zării 

1,,, Apo!OOO, oe. "• """' s, 050141 e,wmu, Rc.nla~ 
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1VUNISTERUL jUSTlŢI EI 

utllflării fondurilor, în condiţiile lipsei de atractivitate a posturilor de medfc (Inclusiv medic 
stomatolog) din sistemul penltenclar, închc>1erea unor contracte cMle de prestări servici! cu 
medici stomatologi dfn slstemt1! prfvat reprezintă în conttiluare o soluţie pentru aslgurarea 
asistenţe! medfcale dentare pentru deţinllţL 

2, În ce priveşte identif1carea, anal1~area, formularea ş! gestionarea 
recomandărilor referitoare la efectuarea lucrări!or de reparaţi! curente de Penitenciarul 
Gherla: 

2, 1. S-a constatat că, 1n anul 2015, A.N.P. a alrn::at p,,mitendarulul Gherla credite 
bugetare la capitolul bugetar 10.02. ,.Reparaţi1 curente" în sumă de 150.000 lef. În vederea 
clarificării modului de utilizam a creditelor bugetare alocate, unitatea a transmis către 
A.N. P, adresa nr. U/ 112062/PGCJ/11,08.2016, prin care a comunicat lucrărlle de reparaţ11 
curente propuse a fi realizate, respocUv „reparaţiîlfn(ocuit uşf grupuri sanitare fi ferastre 
camere de deţinere din U!mp/ăr/e lemn 1n tdmplăr.ie PVC cu geam termapan". Pentru 
clarificarea acestor aspecte, A.N.P. ;, comunicat unităţilor penitenciare prin circulara nr. 
49869/21.08,2015 d se consideră reparaţii curente „înlocuirea de tamplărle de lemn cu 
PVC", 

În timpul misiunii de aud!( derulate ln anul 2016, S.kP.I. a r<lţfnut în cuplinsul 
constatării nr. C.3.2.3. din F.I.A.P, nr. 2,J,, precum· şi în cuprimul Raportuluf de audit că 
tuCrărfle de înlocu!re a tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC fac parte din categoria 
Investiţiilor publice, /!fnd lucrări de lnter,-enţie (reparaţii capit4le ş! reab1l1tare ter mkă) -
fila 61 din Raport, fără însă a arăta rnţlonamentul log!co-juridk pe baza căruia a Indus 
aceste lucrări în categorla lnvest!ţ!flor publice. În cuprinsul documentelor întocmîîe de 
auditor nu;, foşt anal!zată !ncldenţa dispoziţiilor art. 12 din Dedzla A.N,P, nr. 328/2010 

· în documentele întocmite de S.A.P.I. (F.I.A.P. şf raportu( de audit) nu u fosţ retlnut 
faptul că Penitenciarul Gherla obţinuse aprobările necesare de la A, N.P, pentru maljzarea 
acestor reparntii curente. NICI ulterior, când s-a realizat o verlflcare de către domn.ul 

, Şef Serviciu cawrmare, construcţii ~! Investiţii din cadrul DEA, în notele 
întocmite de acesta nu ,-au făcut ment1un1 cu privire la constatarea SAPI referitoare la 
1nr.adrnrea eronată ca lucr~ri de reparaţii curente const~nd în înl„cufre tâmplărie din lemn 
cu tîrpp1Me PVC. 

Era esentia\ de darilicat natura \ucrărl\or efectuate (înlocuire tamp\ărle din (emn cu 
tîmplărie PVC) şi în raport de lnctdenţa disp, art. 12 alln. (1 ), precum ~l Anexa 3 pct. 1.1. • 
Clădiri la Decizia nr. 3Z8/2010, potrivit cărora lucrările de reparare, completare sau 
ln!oculre înlocuire a tâmplăriei din lemn cu tâmplărl€ pyc cu geam termoizolant sunt de 
natura reparaţ!!lor curente, 

Cu privire la natura lucărllor de înlocufre tâmp!ărie din lemn cu tlmplărie PVC, s-a 
pronunţat ~i instanţa de Judecată în cuprinsul Înche!erll penale nr. 67/05,03.2018, 
pronun\at5 în dosarul nr. 80/235/2018, reţfnând di acesti;a sunt de natura unor reparaţl! 
curente. 

În aceste condiţ11, s-a constatat că echipa de audft a dg\ Q altă lnteri,retare rra~uril 
lucrăr!lor constând în înlocuire a tilm lărle1 dln n cu VC res ectlv a 
a redat dl sunt lucrări de natura ln'lestl 111or I nu lucrări de l ente. 

• a/ ~I M/11/a/iu 
2.2.lnmmaverlficăr\orefectuate a redemc"Pe I ntRfr..®§ a veaobli aî 

de a obţine avizu\ de la Direcţia Generală Patrimoniu Cultural-Na 10na~'---'..'?.! Wf.~~~epnl 
pentru Monumente Istorice, î11al11te de a efectua lucrărlle de reparaţii curente-;'11 s1u a 
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constituind contravenţie, potrivit disp. art. 55 alin. (1) din legea nr. 422/2001, în mod 
corect a fo>t reţfnut acest aspect de S.A.P.I. în cuprinsul Raportuluf de audlt publ1c intern 
nr. 21254/SAPl/09.02.2017. 

S,A.P.!. a reţinut în mod core<;ţ, .atât în F,I.A.P. 2.3. cât 'jÎ în cuprinsul Raportului de 
audlt, că Penitenciarul Gherla a efectuat lucrările constând în lnlocu!re a tâmplăriei din 
lemn cu tâmplărie PVC, fără avizul Direcţiei Judeţeană pentru Cultură, Cu!te şi Patrtmoniu-
Cultural Cluj, înşă nu a reţlnuţ s1 lndka;t s~nctjunea corespunzătoare .. 

2,3, Referitor la lipsa 11utorlzatfet de construire, concluzionăm următoarele: 
PotrMt art. 3 lit. b) rap, la 11rt. 11 alin. (3) dfn Legea nr. 50/1991 prMnd autorizarea 

executării lucrărilor de cMstrucţH, republicată, cu modlllcllrtle ~I completările ulterioare, 
pentru realizarea lucrilr//or di, construire, reconstru/r<i!, i,xt/ndi,ri,, reporari,, consolidare, 
protejare, restaurare, comervore, precum şi orice alte /ucr/Jrl, indiferent de valoareo lor, 
care urmeai/J sii fle efectuate (g ·conştrµcţll repreuntllnd mauument1;> Istorice, Inclusiv la 
anexele acestora, /dentfflrnta în ace/aş/ lmob/1 • teren şi/sau canstn.;cţil, la consfrucţ/1 
omp(osate fn zone de protecţie /1 mam.miente/qr şi Î/1 zone canstru/le prote/ate, stabl/ite 
potrivit leg)/, ori la comtrucţ/1 w valoare arh!tecwra/ă sau istorică deosebită, stabWte prin 
documentaţi! de urbanism aproba.te, este necesară obţinerea autorizaţie! de con~tru!re. 

Potrivit dfap. art. ,B din acelaşi act normat!v, autorizarea lucrărilor, inclusiv cele 
executate la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), se face de către ministere şi 
cele/alte orsane de ~ec/alitate ale adtnin/straţ/el publice centrale interesate, În prezent, 
autorizarea se face ·în baza unor procedllrl comt.lne stabmte de aceste mfnistere (inclusiv 
M!ntsterul Justlţiel) împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Pub!ice şî 
Ministerul Culturii. În vederea aducerii la îndeplinll"e a acestor d1spoz!ţH, în sensul stabiliri! 
structurilor emitente şi a procedtirii de urmat, a fost emls Ordlm1l comun nr, 
2212/2391/M.40/59/2866/C/16317/263/151/419/2018 din 21 februarie 2018 pubt1cat în 
Monitorul Oficial al Rornân!ei, Partea I, nr. 738 din 27 aligust 2018, pentru aprobarea 
Procedurjj comLIQe de autorizare a executări! l~crărflor de constructu cu carader spesJat. 
Menţionăm că, deşi acest compart!ment a fost creat în structura orgarilzatorică a A,M,P., 
acesta nu este funcţional în prezent. · 

Dfn analiza legislaţiei incidente a rezultat că la data rea(izării lucrărilor de reparaţfi , , 
curente de către Penitenciarul Gherla {anu\ 2015) ou exfstau reglementări proprl! s!sternuluj 
penitenc!arin domeniul autorizării lucrărilor de întreţfnere şi reparaţii !a clădlrl\e monument • 
fsţorlt; sau la cele aflate Io zona protecţfa a monumentuluf Istoric. 

tn anul 2015, erau în vigoare disp. art. 11 din 0./A,J. nr. 1270/2008 pentru aprobarea I 
Regulamentulu! prfvlnd organizarea şi funcţionarea Comiliului tehnico·economic al 
Adminlstraţ!ef Naţfonale a Penitenciarelor, potrivit cărora Consiliul tehnico-econom!c al 
A.N.P. nu avea ca atrfbu le emiterea autoriza lei de constru e entru (udiri de re ratli • 
curente ş1 între lnere la dădlrl!e monument tstorlc sau la . le în zona rotec -L\l 
monumentului Istoric el numa! emiterea autor/zaţ/ilar ~~U"J/{[,e strulre, 
modîf/core, extindere, reparare sau desf/ln/are a obiect· eJgr de lnves'lliH ij/f//,Jjfste ul 
administraţiei penitenciare • art. 11 llt. d), Ni,,011111 Ot; "11~1 

S·a mai constatat că, deji s-a emis O.M,J. nr, 1302/C/ '7--p~cP~mmllen a :;I f 
atr!buţille Conslllulul tehnfco·economlc al Administraţiei Naţlona\e a Penffe'iitf,11:iirar, c~re 
a abrogat O.M.J. nr. 1270/2008, n!cl în prezent atr!buţ!He Constl!ulu1 tehn!co•economica 
nu !nelud ,::,rnfterea aytorlzaţle1 de construîre mal sus menţionat&. 
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Totodată, în cuprimul Deciziilor AN.P. nr, 328/2010 şf nr. 757/2017 nu există 

dispoziţii cu privire la obllgatiVit.:1.tea obţinerii autorizaţiei de construire necesară 
categoriilor de lucrări efectuate ast1pra ct:idirllor monument istorlc sau aflate în zona de 
pr_otecţle a monument11lui istoric, aşa cum este pr1cvăzutŞ \a art, 11 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 
50/1991, republicată. 

Verificările efectuate au condus la concluzia că la data efectuării lucrărilor· de 
reparaţii curenta de către Penitendarul Ghmla (anul 2015) nu sg putea ident!flq o structură 
emitentă sau o procedură de urmat pentru gbtlnen.rn autorizaţiei de constru!re, procedură 
reglementată abia prin Ordinul comun nr. 
2212/2391 / M.40/59/2868/C/16317 /263 / 151 / 41912018 din 21 februarie 2018. 

în plus, prln Nota nr. 23930/DEA/30.01.2019, întocmită de OEA la soUcltarea 
inspectorilor C.C.M., nu se precizează care sunt structura emitentă si, respectlv procedura 
pe care trebuia să o urme;ie Penlter1elarul Gherla în anul 2015 pentru obţinerea autorjzaţiei 
de construire. Prfn aceeaşi notă, pentru darificMea n~turii lucrărilor de înlocufre a 
tilmplăr!e! din lemn cu tâmplărie PVC, se indfdl pr-evederlle art. 12 din Decfzla A.N.P. nr. 
328/2010, menţionate anterior şi se anexează Instrucţiunea nr. 39730/DEA/09.06.2016 
(ulterioară executării lucr~rllor a1,1dftate de Pen!tendarul Gherla) privind stab!Urea 
necesarului de lucrări de întreţinere şi reparaţi! curente de. către unităţile penitenciare. 

S·a mai constatat că la data .rea\!~ării de către Penitenciarul Gherla a lucrărilor de 
'reparaţii curente la Imobile monument fstoric sau aflate în z_ona de protecţie a 
monumentului istoric nu era reglementată o procedură cu privire la elaborarea 
docun1enta\ief tehnice neetJsare pentru autorizarea acestor tipuri d11 lucrări. 

O situaţie dlsttnctă a fost Identificată În cazul Penitencfarullli târgu Mur~, unitate 
care are în administrare Imobile aflate în zona de protecţie a um1i alt monument lstorfc, în 
cuprinsul rapo1tu!u! de au dit nu se men\lonează t1pllrfle de lucrări de întreţinere ~I reparaţii 
curente realizate în anu\ 2015 de Penitenciarul Târgu Mure~, 1ar din dedaraţl\le audltoru\ui 
publfc a rezultat că echipa de aud1t nu avea cunoştinţă despr·e situaţia 
jurfdfcă a imobilului, acest aspect fiind cunoscut abla în anul 2018, urmare transmite di către 
directorul goneral al A, N. P a adreselor emise de Mun!cf piu\ Târgu Murei · Direcţia Arhitect 
Şef şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş. 

lg Ş9Rs)!13/f; deoarece situaţia de fapt coristatată la Penitenciarul Gherla nu a fost 
analiiata prin prisma dispoziţiilor legale Incidente şi 111ci nu s-a constatat v1dul legislativ cu 
privire \a emiterea autorizaţiei de construire pentru efectuarea de lucrări de întreţinere şi 
reparaţii curente \a imobilele monument istoric sau aflate în zona de protetţie a• 
montir11entuiui istoric, 59qstaţjrqe S.A.P,I. atr fost incomplete şi au detenninat aplicarşa 
doar g llQS( m·,sud 5oer5lti)'.jl:, . 
4- Avândn vedere că nu s·a identificat lipsa cadrului legal în ce priveşte obţinerea 
acestei autorizaţll, problema h'l pNpl;.'tuat put!nd f! înt~lnitll la toate unităţile 
penîtenc\are care au în administrare astfel de !mobJl.e. Această situaţ!e a fost cunoscută 
de Direcţia Economică Administrativă dfn cadru! A.N.P., insă doar după modificare, î11 anul 
2016 a art, 43 d1n legea nr. 50/1991 (prfn Legea nr. 148/2016, text în vigoare începând cu 
data de 111.07,2016) au fost f5cute demersur! pentru reiotvare tel, flnallzatc prin 
emiterea Ordinului comun nr, 2212/2391 /M.40/59/2868/C/1631 IÎW;f,J&1 2018 d!n 21 
februar1e 2018. însă, entru rezolvarea !nte rnlă a roblem eSte ni s facă 
denierst1ri entru a se asl ura o era ionaliza ea corn ~rtfm at1ibu i/11 I 1 
!rfil!l:IJJ structura organizatorică a A.N. P.. Cu 01y; t111//I 
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3. Reforltor la modalitatea de abordare a lregularltăţ!lor constatate în timpul 
misiunilor d,:, audlt: 

3.1. Modul de traturl!' a iregularită\flor constatate cu privire la actiVitatea de 
asiştşnt11 medica(ă dentară şi. reşpect!v, contractele de prestări servicii de medlcfnă dentară 
încheiate' de anumite unităţi penftendare cu medici stomatologi: 

• modul de abordare, Insuficient ar&umentat, a propunerilor formulate priri 
fntermedli.Jl formularelor de constatare şf de raportare a lregttlarităţllar sau prin note 
adresate directorului general al A.N.P., precum ~I neîndeplinirea obl1Baţiei de raportare a 
Jregularftăţi!or şi ditre structura de control din cadrul A.N.P. a condus la adoptarea t1nor 
măsuri diferite de către conducerea A,N.P., respectiv: sesizare penală !n rem (Peni tendarul 
Bistriţa), cercetare administrativă (Pen1tencl<lrul Gherla), Upsa oricăror măsuri 
(Penitenciarul Drobeta Turnu Severin)~! formt1larea unor recom<1ndări prin Raportul de audit 
întocmit în urma misiunii de la Penitenciarul laş!. 

în cazul cercetării admlnlstrative cu privire la prejudiciul constatat la Penitendarut 
Gherla, ca urma.re a neîndeplinirii obligaţfe1 de a face demersuri pentru decontarea de la 
CASAOPSNAJ a sumele aferente servi<;:l!lor de modkină dentară, nu a fost analizată de 
comisia de cercetare administrativă incidenţa prescrlpt\ve, deşi acesta a fost invocat~, 
astfel d s•a ajuns la sftuaţ!a în care s-au emfa dedzii de imputare în luna ianuarie 201<,1 
pentru sume stabilite c·a fiind prejudlc1u produs începând cu anul 2012, contrar dlsp, art. 76 
al!n. (Z) teza flnală din Legea nr. 293/2004 prlvlnd Statutul funcţionarilor publici cu statut 
special din Admtnlstraţla Naţională a Pen!tenc!arelor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

• întocmirea de documente diferite prin care s•aU constatat aceleaşl tipuri de 
probleme: fl~a de Identificare şi anallz~ a probleme!, formular de constatare ş1 raportare a 
iregu\a1 ltăţtlor sau notl':' adresa d!rectoru\ul genera\ al A. N. P . 

. cu privire la neregulile constatate nu a 1nformat structura de control- D,I.P .. 

3.2. Modul de tratare a iregularltătilor constatate cu prlvfre l~ activitatea de 
efectuarea intervenţH\or la c\ădlrile aflate în admlnistrarea yl)ltăţilor penjtendare, 
clasffk;ate ca monumQnte istorice sat1 care se află în zona de protec\fe 11 acestora: 

· $.A.P.I a comtatat în mod corect di unitatea a executat lucrări de întreţinere şi 
reparaţi! curente la clădirile clasate monument Istoric sau aflate în zona de protecţie a 
monumentului lstorlc fără avizul D!rer;ţiei Judeţeană pentru Cultură, Culte şi patrimoniu 
Cultural Cluj şi fără autorfzatia de construire, dar nll a clarificat situaţia juridică şi dll fapt 
corespunzătoare în sensul di, d~l existau obligaţii legale, cum am arătat anter!or, cu privire 
la emiterea autoriuţiei, nu au fost fndicate strt1ctura emitentă şl, respectiv procedura pe 
!=are trebuia să o urmeze Penitenciarul Gherla, 

Cu privire la neregulile constatata S.A.P.I. nu a Informat st uctura de control- D.I.P., 
însă a ro u od re lt rea e unei verific/ir' a as e onstatate de c"tre 
structura des ecialltate din cadr DEA - ANP 1n co dltlile în c re ctură nu avea 
atrlbutji de cop\ra\, el numai atribuţii de coordonare a activ ~1 în dol'ifmiiJJL 
1nvesti\ll, întreţinere, reparaţi!. Umrnre verificărilor, fl tul ti!!'¼'I s 

ersoa ele vinovate de reducerea nare ul!lor ! a constatat in ic.ii v§r !re 'U 
lnfrjlcţjun!, deşi nu avea atribuţjj fn acest ~ens; 

1
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• în ca,:u( Penltendarulul Târgu Mureş, nu au foşt menţionate tipurile de lucrări de 

între\lnerc ş! reparaţi! curente reallzate în anL1l 2015 de unitate, fiind constatate mal multe 
dlsfuncţiona\ităţi, însă nu s·a stabilit, "ln timpul ml$!unl1 de audit, dacă sunt sau nu inr:idente 
dispoziţiile Legil nr. 422/2001 şf ale Legii nr. 50/1991. 

4, Alte aspecte constatate cu privire la respectarea Normelor procedurale privind 
derularea mislunl\or de audit public Intern: 

• Obiectivele generale stabitlte prin Planul anual de audit public Intern se suprapun 
practk domeniului auditabi\, de/i în cadrul misiuni lor nu a fost aLiditat tot domeniu\, dintre 
cele Identificate de S.A.P.I. în Planurile anuale de audlt publ1c Intern. 

• Obiectivele generate stabilit prin Planul anual de audit.publlc Intern au fost 
diVizate, în cuprinsul Ordinului de serviciu, 111 alte obiective generale. 

De~i tn fapt s-au plan1ficat şi efectuat m!siunl de audit de 
regularitate/ conformftate, modul de formulare a oblectivelor generale creează confuzie CLI 
privire la activltăţile/acţlun1le audita.te, deoarece, spre exemplu, enunţul obiectivului 
general ,,!:vaiuarea sfste·mu/u/ de control Intern ~i al gestionării riscurilor în dome11/u( (,..)" 
trimite \a o altă. problematică şi anume \a evaluarea Standardu/ul 15 • Evalllarea sistemu/iii 
de contro/ Intern maoo~er/al. · 

• Au existat si\uaţlf în care au fost auditate actfvităţi/acţlun! care nu erau cuprinse 
în Planul anual de audit, aprobat de directorul general al A.N.P., contrar disp. art, 1,4.1.5:2, 
din Normele genero/e şi a pct, 2.4.1. din Normele specl/fce, ş1 nu erau cLiprinse nici în 
Qrdinu( de sertklu, pr1n urmare aud!tarea s-a real!iat fără mandat. 

• ALI foot allditate activltăţl/acţiunl derulate în perioade pentrti care nu exista 
aprobarea dtrectoru\ul generat, perioadele respective excedând celor predzate 1n PlanurHe 
anLia\e de audlt, aprobate de directorul general al A, N.P ,, şi reluate în ordinele de serviciu 
şi în notlfJdrf, contrardisp. pct. 3.7.1, 1.2. din Normele generate şi prevederilor pct 3.5.1. 
din Normele speclfice, 

- fo ce priV<'şte programul mlsi11n!i 'de audit, întocmit de fiecare auditor pentru 
flecare m!siurie de audlt, s-a constatat dau exlsta.t situaţii în car'.i! doamna , 
şef serviciu S.A. P, I., are atât ca\itatea de superv!ior cât ţi calitatea de a,1ditor, lmp\icându• 
se 1n mod direct în acttvitatea de auditare, de~i nu putea realiza 1n acelaşf timp cele două 
activităţi, contrar disp. art, 2.4,4, 6., 3, 9. 6.4., 3. 9 .6,6, din Normele generale. 

• Practica neunitară în ce priveşte modul de apreciere a nereguli\or, respectiv a 
!regularităţilor şi, pe cale de consecinţă, prezentarea acestora în fiie de identlfican, şi 
analiză a problerne1 yi/sau Formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor sau în Note 
de Informare adresate directorului general a\ A,N.P. 

S-a coMtatat d\ în Procedura operaţională• Derularea misiuni! de audlt public intern 
de aslgurare-regularltate/conformltate - P/SAP[-02, Ediţia 2 cu reviziile acesteia, se 
regăseşte o prevedere procedurală, care dă postbilitatea ext!ndoe1ii obiectivelor stab!lfte prin 
Planul anua! de audit, fără aprobarea directorului general, iar raportarea iregularităţilor ş• 
ar putea face prlntr·O notă adresat~ d\rcctorului general ~l f" " Informarea structurii de 
control, Aceaştă prevedere este contrară dhp. art. 13 llt. g) di ~e . 672/1002, precum 
şi 3,8.4. din Normele generale • Anal1za şi raportarea iregu rită'(l'klf;i,;,iC · atea de aud!t 
este o a~tMtate planificată, astfel încât o even uală extln ei acestefiii fa lanului 
anua,1 de audit, aprobat de directoru\ goneral, care constltu l'fe4'_\,~entftl IW!/;Qp e 
prlve}te domeniul audîtabil, obiectivele generale, r;erioada audita 8Mt.)$J? audU':Wt-_g 
Q.oat§' realiza numa1 cu aprob11rea prealabilă a directoruluî general ~l . .~~t>62ce ură 
11r.A,01«Jo,nt.11, ,,owl. OW1'1 '"'"'!"• ,.,,,,!oi> P,s li <l'c l 
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operaţională nu poate c;rea premisele unor derogări de la L.ese, Normele se1Jerate şi chiar· 
de \a Normele specifice. 

- Practica neunitară în ce prive1te modul de> raportare a iregularltă\llor, astfel d nu 
toate cazurile o fost îndeplinită obligaţln legală ,de raportare şi către structura de control 
df n cadrul A, N. P. • D1recţla Inspecţie Penitendară, nefiind îndeplinită obHgaţla legală prev. 
de art, 13 llt, g) dln Legea nr. 672/2002, potrivit cărora: ,.fn cazul ldentificilr/1 unar 
iregu/arftiîţl sau pos/blli! prejudicii, raportea,:ă imediat conducătorului entităţii publ/ce $1 
structurii dq control Intern abWtate", respectiv de pct. 3.4, dln Norme g,merofe, a 
pct.3.4, ji a pct, 3.6,4, dfn Normele specifice 

- Practica S.A-P.I, nu este conformă disp. art, 2.4.S.3., 3.9.4.5. lit, d) dln Normele 
generale, precum şl pct. 3.7.4. din Normele spedfîce, în sens.ul că rapoartele de au dit public 
intern nu sunt semnate pe fiecare pagină de către toţi auditori\ care au fo:;t desemnaţi să 
efectueze misiunea de aud!t la entitatea auditată. 

V. PROPUNERI 

1. Comunicarea ·.unel copll a Raportului de control Admlnlstr.iţie! Naţ!onale a 

Penftenc\arelor. ' 

2. Comunicarea unel copii a Raportului de control către Unitatea Centrală de 
Armonizare pentru Audltul Public Intern, 

3. Comunicarea unei coptl a Raportului de control către Servlc!ul Audit Public 
Intern din cadrul Mln!sterulul Justiţiei, pentru a fl avut în veder.;. la realJzarea evalu~rf! 
actMtăţll de audlt pub!fc Intern des/ăJUr<ită de Serv1ciu! Audft Public lnt,;,m d!n cadrul 
Adni1nistraţleî Naţionale a Penitenciarelor. 

4, înaintarea către S&rvlciu! Aud\t Pub\k lntem dln cadrul Ministerului Justiţiei, 
de către directorul general a\ A,N.P,, domnul com1sar ~ef de penitendare ,Wllli 
_, a unel propuneri de deştitu1re din fl.lncţ1e a doamne! • ■-■ 1•f 
servldu • Serviciul Audit Publlc Intern din cadrul Adm!n{straţle! Naţionale a 
Penltenc\arelor, având în vedere dispoziţ!l\e art. 12 alin. (2) din Legea nr. 672/2002 a 
auditulul pub\k intern, republicată, C\I modificările şi completările ulterioare, precum şl ale 
dlsp. pct. 2.3.3 din H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea ~lorme!or generale prMnd 
exercitarea actMtăţ1i de aud1t public fntern. .,, 

5, Mod!ficarea, de cMre Serviciul Audlt Pub!i Intern ~Oo/iî u dmlnlstraţlel 
Naţionale <1 Penitenciarelor, <1 pct, 1 din E:t,:ipa III - f'!arw!.tar11a ri%.,1t,r,ţ,~""=îâ1mli 
(pag.27) din cupr!nsul ProcedurH operaţionale - Oerular .ruf~tttP,e 11udlt"~ tern 
de 11sigurare-regu\arltate/conformltate - P/SAPl-02, Ediţia T'>:! r~ aces eia, în 
sensul elim\nării celui de-al doilea paragraf, (u( 
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6, E!aborarna şi emiterea de către Administraţia Naţ!onală a PenJta>ndare\or, a 
tinor norme c.u privire la pl'ocedura dş intrare în relaţi! contractuale cu CASAOPSNAJ a 
unftăţilor penitendare. 

_ 7. Elaborarea şi em1terea de către Administraţia Naţională a Penltenciare!or, a 
unor norme cu privire la procedura de urmat pentru emiterea autorizaţiei de construire 
pentru lucărl de reparaţll curente ş! întreţinere la· clădirile monument istoric sau la cele 
aflat,:, în zona protecţta a monumentului Istoric, ţinând cont de d!sp. art. 11 alin. 1 ş! 3 
din Legea nr. 50/1991, republicată. 

8, Cont\nuarna demE:>rsuritor pentn.1 operaţlonal!zarea Compart!mentulu\ de 
urbanism, amet'lajarea teritoriului ~i autorfzarea executării lucrăr!lor de construire. 

9, Identificarea 1mobl!elor aflate fn patrimoniul unităţilor penitenciare cal'e sunt 
daslffcate ca monument !storlc sau se află în zona de protecţie a monumentulu! istoric 
şi comunicarea sltuaţ!e1 jurld!ce a acestor imobile către unităţile pen!tenc!are care le 
administrează, 

10. Formularea de către Corpul de Control al Ministrului, a unu! răspuns la . . 
sesizările înregistrate la Ministerul_ Justlţlel cu nr, 106863/840/P/2018 şi nr, 
110947/32/P/2019, în sens_ul celor constatate prin prezentul raport de contro!. 

11, Comunicarea, de către Administraţia Naţlonală a Penitenciarelor, a modului 
şi stadiului de !mplementare a măsurilor dispuse prin prezentul Raport de control, până 
la data de 01.06,2019, 

Al'izat: 

întocmit: 

întoGmlt: 

Prenume MUME 

s,,. •,<Eooo, "'· 11, """ >, 0,01<1 CU<""'!"• Rom!,lo 
t,l.•<Ol111l41'" 

Wffl'i'i''" 

Funcţia 

Inspector şef 

IITTpector 

Inspector 

Serviciul 

C.C.M. 

c.c.M, 
C,C.M. 

Data "lî~l ( (, :.,-. ;;,-

26. 02.. 2019 '·-::.y,J -~ 
26.02.2019 '(\1/f' 
26.02.2019 \f\ 
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