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Evaluarea respectării prevederior legale privind  normele de consum de combustibil şi 

lubrifianţi în transportul auto 

În baza testărilor efectuate auditorul intern  a constatat următoarele aspecte cu privire la 

identificarea, analiza şi soluţionarea abaterilor intervenite în procesul de gestionare a cheltuielilor pentru 

consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto din cadrul IMSP SR Ungheni. 

 La data de 01.01.2016 la balansa IMSP SR Ungheni se aflau 8 automobile , un tractor şi o 

remorcă cu o valoare estimativă de 1332905,67 lei, adică automobil: 

1. VWT-4  

2. Renault 649; 

3. Suzuki SX 4; 

4. Suzuchi Sx4 S-Cross UHM-050; 

5. GAZ-53, 440; 

6. GAZ-53 ,454-autofurgon; 

7. UAZ-3962-968, Sculeni; 

În anul 2017 conform deciziei Consiliului Raional Ungheni nr. 4/9 din 27.07.2017p.1
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sa aprobat 

decontarea mijloacelor fixe înregistrate la bilanţa instituţiei, inclusiv autocamion GAZ- 53 cu n/î  

UNAD-440 (1) o  unitate. 

Totodată,  conform deciziei CRU  nr. 4/9 din 27.07.2017, p2
34

, contabilităţii  IMSP SRU  i se pune în 

sarcină aprecierea şi contabilizarea  pieselor  şi materialele  funcţionale, ceia ce până în prezent nu a 

fost îndeplinit.Mai mult decât atât, până în prezent nu este apreciată  nici valoarea metalului uzat, 

rezultat  din mijloacele casate.  

La începutul anului 2018 la bilanţa instituţiei se aflau 9 unităţi de transport dintre care conform 

deciziei Consiliului Raional Ungheni nr.4/13 din 29.06.2018
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 s-au decontat 3 unitati de transport: 

-GAZ 53-1 unitate 

-Tractor T-40 -1 unitate 
- Remorca 2PTS-4 -1 unitate. 

 Prin derogarea prevederilor Regulamentului  privind casarea bunurilor uzate, raportate 

la mijloacele fixe ,cap V,art 14
36

, întărit prin   Hotărârea  Guvernului nr. 500 din  12.05.1998
37

, conform 

căreia ” toate piesele şi agregatele utilajelor demontate, utile pentru reparaţia altor maşini, precum şi 

materialele rămase în urma lichidării mijloacelor fixe, cât şi  valoarea metalul uzat se înregistrează în 

conturile contabil. Astfel,  factorii de decizie (comisia de casare) ai IMSP SR Ungheni nu au stabilit   

Un aspect aparte îl constituie  contractile pentru achiziţionarea bunurilor /lucrărilor /serviciilor  

de valoare mica pentru anii 2016 -2017, toate  încheiate  cu ÎI “Ionel Arseni”, conform cărora    au avut 

loc lucrări de reparaţie a automobilelor din dotarea IMSP SR Ungheni. Totodată de menţionat faptul 

că, nici într-un contract nu este menţionată marca şi numerele de înmatriculare a automobilului ce a 

fost reparat.  

Deasemeni ,  în perioada sus numită  autocamionului  GAZ-53 cu n/î UN AD 440, nu trece nici o 

revizie tehnică, nu se casează uleiuri, nu se petrec  reparaţii , necătând la faptul că anul de fabricare a 

autocamionului  GAZ-53 cu n/î UN AD 440, este 1988, adică are mai mult de 30 de ani , dar din 

explicaţiile şoferului au fost folosite uleiuri din stocurile şefului de gospodărie şi reparaţii   au fost 

înfăptuite de către mecanicul instituţiei cu piese din propriile rezerve(din casarea automobilelor). 
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Pe toată perioada auditului am solicitat  să mi se prezinte ultimul certificat de “Revizie 

tehnică” al autocamionului Gaz-53 cu n/î UN AD 440,dar cu regret nu  mi sa prezentat  . 

Totodată am verificat odometrul şi tot  autocamionului Gaz-53 cu n/î UN AD 440 în 

întregime.În rezultatul verificării sa constatat că autocamionului Gaz-53 cu n/î UN AD 440 este 

dezasamblat , lipsesc multe  piese , plomba de la odometru lipseşte.Deasemeni , în data de  27.07.2017 

se emite decizia  CRU  cu nr. 4/9, de casare a autocamionului Gaz-53 cu n/î UN AD 440, dar până în 

present  

actul de apreciere a valorii pieselor funcţionale şi a metalului uzat nu a fost întocmit , cu toate că de 

atunci au trecut deja un an şi două luni. 

Reieşind din cele expuse mai sus  apare suspiciunea  că: autocamionului Gaz-53 cu n/î UN 

AD 440 în perioada 2016-2018 nu a funcţionat 

 

 

Analizând  documentele  care  au  stat  la  baza  atribuirii  contractelor  de  prestări  

servicii  pentru perioada auditată au fost constatate următoarele aspecte: 

 pentru estimarea valorii contractului au fost  utilizate tarife folosindu-se prețurile de piață ; 

 în momentul estimarii valorii cheltuielilor pentru  reparaţiile auto, nu  s-a ţinut cont de 

necesitatea asigurării unei garanţii aferente serviciilor prestate, conform Legii privind 

achiziţiile publice,capVIII, art 64, al.2.
42

 

 estimarea valorii necesare de  finanţare a cheltuielilor pentru piese de schimb nu a avut la bază 

principiul eficacităţii şi economicităţii care sunt specificate în Legea nr. 131 din  03.07.2015 

privind achiziţiile publice, cap.I, art. 6 al.  a) şi cap.III al.2 p.a)
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. 

Deasemeni, pe această perioadă entitatea a avut încheiate contracte de asigurare RCA, prin care 

autoturismele din parcul auto al entităţii au fost asigurate împotriva unor riscuri. Astfel, în data de 

02.05.2017 este încheiat ultimul contract RCAI cu numărul 003109021pentru autocamionului  GAZ-53 

cu n/î UN AD 440 şi pentru  autoturismul VAZ-2121 cu n/î UN AD 451 ultimul contract este din 

03.05.2018 cu nr. RCAI- 003989486.Totodată, ţin să menţionez că cu toate că aceste două automobile  

au fost asigurate  în perioada 2016-2018, (conform contract RCAI cu numărul 003109021 şi nr. RCAI- 

003989486 ,  din 03.05.2018) cu autocamionul de tip  GAZ-53 cu n/î UN AD 440 nu a trecut revizia 

tehnică.  

În perioada auditată decontarea  petrolului sa efectuat în baza foilor de parcurs ,conform 

normativului de consum a combustibilului întărite prin ordinul 172 din 09.12.2005 a Ministerului 

Transportului RM
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 şi în baza dărilor de seama lunare aprobate de conducătorul instituţiei. 

 Totodată, ţine de menţionat că în perioada auditată  un aspect particular îl constituie înregistrările 

în foile de parcurs ale autoturismului de tip VAZ-2121 cu n/î UN-AD-451, al cărui şofer este şeful 
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serviciului tehnic şi  gospodăresc, care şi este responsabil de verificarea şi semnarea  foilor de parcurs , 

conform fişei postului cap.II,p.8 “a”
45

: 

- toate foile de parcurs ale autoturismului de tip VAZ-2121 cu n/î UN-AD-451,  în perioada 2016-2018   

rubricile  “punct de plecare ” şi “punct de destinaţie” sunt completate cu fraza “p/n or. Ungheni” şi 

alimentarea (respective   numărul  de kilometri).Astfel, se derogă p.6,1din Ordinul Departamentului 

Analize Statistice şi Sociologice  ale RM nr. 108 din 17 .12.1998
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, conform căruia  la rubricile “punct 

de plecare ” şi “punct de destinaţie” se indică    locul de plecare  şi destinaţie ale autoturismului  

pentru fiecare cursă aparte; (test nr.2) 

- majoritatea foilor de parcurs ale autoturismului de tip VAZ-2121 cu n/î UN-AD-451, în 

perioada 2016-2017 rubricile “kilometraj la plecare” şi “kilometraj la sosire” sunt corectate prin ştergere  

cu corector sau tăiate . Astfel, sunt   derogate art. 19 Documente primare- “Corectări în documentele 

primare care justifică operaţiunile de casă, bancare, de livrare şi achiziţie a bunurilor economice şi a 

serviciilor nu se admit” şi art. 13 p.d -Răspunderea şi drepturile entităţilor privind   ţinerea contabilităţii 

şi raportarea financiară- ” Să asigure întocmirea şi prezentarea oportună, completă şi corectă a 

documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite de Ministerul Finanţelor, 

precum şi integritatea şi păstrarea acestora conform cerinţelor Organului de Stat pentru 

Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova ”ale Legii contabilităţii, nr. 

113 din  27.04.2007, art 44 -Răspunderea pentru încălcarea  legi 113 din  27.04.2007 -contabilităţii*. 

”Persoanele vinovate de încălcarea prezentei legi, care se eschivează de la ţinerea contabilităţii, aplică 

incorect standardele de contabilitate, precum şi cele care falsifică premeditat documentele primare, 

registrele contabile, situaţiile financiare şi rapoartelor anuale, sînt trase la răspundere disciplinară, 

materială, administrativă sau penală, după caz, conform legislaţiei”  
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 Pe tot parcursul auditul s-a constatat că angajaţii din cadrul contabilităţii comit multe greşeli în 

activitatea lor zilnică.Astfel, foile de parcurs din luna aprilie 2016 ale şoferului Prepeliţă I., angajat ca 

şef pe sectorul tehnic şi gospodăresc , ataşate la Darea de seamă pentru luna aprilie2016 , pe verso sunt 

cu luna martie 2016,adică lipseşte o verificare din partea contabilului .  

 În majoritatea dărilor de seamă ale perioadei vară –toamnă a anilor 2016,2017,2018, sunt 

admise acte de casare a petrolului pentru alimentarea maşinei de tăiat iarbă  şi a frezorului pentru tăiat 

lemn de către  şefului de gospodărie , care este şi preşedintele comisiei de constatare.Casarea petrolului 

se face din contul cardului eliberat pe numele său (adică Prepeliţă I.) şi este aprobat de către Directorul 

IMSP SR Ungheni. 

 

CONSTATARI SI RECOMANDARI 

 

 

Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluare sunt: 

 

Constatarea 1:  nu sunt descrie proceduri , care să specific atribuirea responsabilităţilor, separarea 

sarcinilor şi delegarea autorităţilor pentru toate procesele ce au loc în cadrul IMSP SRU, conform Legii 

RM  nr. 229 din 23.09.2010, privind controlul financiar public intern. 

Recomandarea 1: de a elabora proceduri pentru fiecare proces ce are loc în cadrul IMSP SRU în 

conformitate cu prevederile  Legii RM  nr. 229 din 23.09.2010,  privind controlul financiar public 

intern . 

Constatarea 2:   nu sunt specificate riscurile şi nu se duce Registrul riscurilor. 

Recomandarea 2: de a se stabili  o strategie de gestionare a riscurilor care să cuprindă măsurile de 

control intern care sunt luate pentru limitarea acestora şi implicit necesitatea unui responsabil cu 
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atribuţii pentru elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor privind întocmirea Registrului 

riscurilor. 

Constatarea 3: fişele de post care desi există,  nu sunt actualizate,  iar  capitolul  “Condiţii de muncă”, 

în unele f/p nu există conform  cadrului  legal ,  în general.  

Recomandarea3: de a actualiza  fişele de post în conformitate cu legislaţia în viguare. 

Constatarea 4: factorii de decizie (comisia de casare) ai IMSP SR Ungheni nu au stabilit valoarea 

pieselor şi al metalului uzat rezultat din casarea   unitătii de transport casate în iulie 2017(GAZ 

53 cu n/î  UNAD-440). 

Recomandarea4: comisia de casare din cadrul  entităţii, să întocmească actul de apreciere a valorii 

pieselor funcţionale şi a metalului uzat ale autocamionului Gaz-53 cu n/î UNAd 440,  iar 

contabilitatea să  ia  la evidenţă valoarea pieselor şi  metalului uzat rezultat din casarea   unitătii de 

transport casate în iulie 2017(GAZ 53 cu n/î  UNAD-440). 
Recomandarea5:de a atenţiona preşedintele comisiei de casare în vederea cunoaşterii Regulamen-tului  

privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe ,cap V,art 14
2
, întărit prin   Hotărârea  

 Guvernului nr. 500 din  12.05.1998. 

Constatarea 5:  nici într-un contract pentru achiziţionarea bunurilor /lucrărilor/ serviciilor de 

valoare mică nu este menţionată marca şi numerele de înmatriculare a automobilelor  ce au fost 

reparate. 

Recomandarea 6:  la încheerea contractelor pentru achiziţionarea bunurilor /lucrărilor /serviciilor  de 

valoare mica(pentru repararea  automobilelor), să fie indicate marca, numerele de înmatriculare ale 

automobilului reparat. 

 
Recomandarea 7:  asigurarea unei pregătiri profesionale corespunzătoare în domeniul gestionării 

parcului auto pentru personalul entităţii, astfel încât fundamentarea şi lansarea unui comenzi pentru 

efectuarea unei reparaţii să se realizeze pe baza unei analize cost- eficienţă. 

Constatarea 6: toate foile de parcurs ale autoturismului de tip VAZ-2121 cu n/î UN-AD-451,  în 

perioada 2016-2018   rubricile  “punct de plecare ” şi “punct de destinaţie” sunt completate cu fraza 

“p/n or. Ungheni” şi alimentarea (respective   numărul  de kilometri). 

Recomandarea 8: angajaţii IMSP SR Ungheni la completarea foii de parcurs să ţină cont de Ordinul 

Departamentului Analize Statistice şi Sociologice  ale RM nr. 108 din 17 .12.1998, conform căruia  la 

rubricile “punct de plecare ” şi “punct de destinaţie” se indică    locul de plecare  şi destinaţie ale 

autoturismului  pentru fiecare cursă aparte; 

Constatarea 7: - majoritatea foilor de parcurs ale autoturismului de tip VAZ-2121 cu n/î UN-AD-451, 

în perioada 2016-2017 rubricile “kilometraj la plecare” şi “kilometraj la sosire” sunt corectate prin 

ştergere  cu corector sau tăiate .  

Recomandarea 9: factorilor de răspundere să creieze o comisie(sau să solicite examinarea materialelor 

organele de drept) pentru examinarea foilor de parcurs eliberate pentru autoturismul VAZ-2121 cu 

n/î UN-AD-451,cu  scopul  urmăririi şi constatării delapidărilor. 

Recomandarea 10: implementarea unui sistem de monitorizare a cheltuielilor pentru consumul de 

lubrifianţi 

Constatarea 8:angajaţii din cadrul contabilităţii comit multe greşeli în activitatea lor zilnică. 

Recomandarea 11: stabilirea unor indicatori de performanţă şi stabilirea unor ţinte adecvate prin 

intermediul cărora să se poată monitoriza toate procesele ce au loc în cadrul IMSP SR Ungheni. 

 Constatarea 9: nu a fost efectuată verificarea foilor de parcurs(fotografia zilei de muncă) aferente 

unităţilor de transport expluatate  în scopul realizării obiectivelor  IMSP SRU periodicitatea şi 

corectitudinea îndeplinirii lor din partea factorilor de decizie(şef. compartimentului resurse umane).  

Recomandarea 12: instituirea unor instrumente  de control intern ce  vor duce la micşorarea riscurilor 

de fraudă. 

 Constatarea 10: în momentul estimarii valorii cheltuielilor pentru  reparaţiile auto, nu  s-a ţinut cont 

de necesitatea asigurării unei garanţii aferente serviciilor prestate. 

 Recomandarea 13:  stabilirea unor indicatori de performanţă şi stabilirea unor ţinte adecvate prin 

intermediul cărora să se poată monitoriza toate procesele ce au loc în cadrul IMSP SR Ungheni; 
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Constatarea 11:suspiciuni că autocamionului Gaz-53 cu n/î UN AD 440 în perioada 2016-2018 nu 

a funcţionat . 

Recomandarea 14: Directorul IMSP SR Ungheni să formeze o comisie(sau să solicite examinarea 

materialelor organele de drept), care va constata funcţionalitatea autocamionului Gaz-53 cu n/î UN 

AD 440 şi calcula (după necessitate )  valoare(delapidărilor) combustibilului casat în anii 2016-2018, 

conform foilor de parcurs. 

Recomandarea 15: :  factorilor de răspundere să implimenteze şi realizeze un management financiar 

functional, la baza căruia să stea legislaţia în viguare. 

Constatarea 12: sunt admise acte de casare a petrolului pentru alimentarea maşinei de tăiat iarbă  şi 

a frezorului pentru tăiat lemn de către  şefului de gospodărie , care este şi preşedintele comisiei de 

constatare. 

Recomandarea 16 revizuirea actelor de casare a petrolului pentru maşina de tăiat iarbă şi frezorul pentru 

lemn şi  stabilirea unor norme de consum    dispozitivele sus numite conform  cadrului  legal. 

Recomandarea 17: Directorul IMSP SR Ungheni să stabilească persoanele vinovate în delapidările 

de fonduri prin casarea petrolului( având la bază foile de parcurs ale autocamionului Gaz-53 cu n/î 

UN AD 440, VAZ-2121 cu n/î UN-AD-451)şi să întreprindă  măsuri   în conformitate cu legislaţia în 

viguare. 

 

  

  

 

 
 

Ex.: auditor intern principal  
Larisa Racoviţă 

 

 


