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CAMERA DE CONTURI NEAMŢ 
 

Sinteza 
rezultatelor acțiunii de control 

desfășurate la SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢǍ PIATRA NEAMŢ 
           

 
1. Denumirea acțiunii de control efectuată: Controlul modului de utilizare a fondurilor destinate 
achizițiilor publice sub aspectul modului de respectare a principiului eficientei utilizării acestor 
fonduri si al impactului unor modificări legislative in acest domeniu la Spitalul Județean de Urgență 
Neamț 
2. Perioada efectuării acțiunii de control: 20.11. – 15.12.2017 
3. Informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate  
                                                                                                                                                 mii lei 

  
Prevederi 

inițiale 
Prevederi 
definitive 

Încasări/ 
Plăți 

efectuate 

% din 
prevederi 

inițiale 

% din 
prevederi 
definitive 

 1 2 3 4 5 

A.VENITURI - TOTAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 

130.507 148.530 121.849 93,4 82,0 

1.Alte venituri din dobânzi      

2.Venituri din prestări de servicii 1.839 2.259 2.588 140,7 114,5 

3. Venituri din contractele încheiate cu casele 

de asigurări sociale de sănătate 

92.738 106.326 91.106 98,2 85,7 

4.Venituri din contractele încheiate cu direcţiile 

de sănătate publică din sume alocate de la 

bugetul de stat 

14.956 14.956 11.838 79,1 79,1 

5.Venituri din contractele încheiate cu direcţiile 

de sănătate publică din sume alocate din 

veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 

8.713 8.713 2.177 24,9 24,9 

6.Venituri din contractele încheiate cu 

instituţiile de medicină legală 

3.850 3.850 3.119 81,0 81,0 

7.Donaţii şi sponsorizări  73 86 - 117,8 

8.Subvenţii din bugetele locale pentru 

finanţarea cheltuielilor curente din domeniul 

sănătăţii 

3.000 6.992 6.775 225,8 96,9 

9.Subvenţii din  bugetele locale  pentru 

finanţarea cheltuielilor de capital în domeniul 

sănătăţii 

5.000 3.850 2.787 55,7 72,4 

10.Sume din bugetul de stat către bugetele 

locale pentru finanţarea altor investiţii în 

sănătate 

- 1.000 962 - 96,2 

  11.Sume din veniturile proprii ale  Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 

411 511 411 100,0 80,4 

B.CHELTUIELI-TOTAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

132.313 150.336 122.039 92,2 81,2 

1.Cheltuieli de personal 73.142 82.112 79.018 108,0 96,2 

2.Bunuri şi servicii 52.326 61.295 37.548 71,7 61,2 

3. Dobânzi 296 296 296 100,0 100,0 

4. Subvenţii      

5. Fonduri de rezervă      

6. Transferuri între unități ale administrației 
publice 

     

7.Alte transferuri      

8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile 

     

9. Asistență socială      

10. Alte cheltuieli 242 242 124 51,1 51,1 

11.Cheltuieli de capital 6.307 6.391 5.053 81,0 79,1 

12. Operaţiuni financiare      

13. Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 

     

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -1806 -1806 -190   
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4. Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate  

                                                                                                                                                                                 mii lei 

 
Venituri 

suplimentare 
Prejudicii Abateri 

financiar-
contabile 

1.SJU Piatra Neamt - 3.572 496 

Total sume  - 3.572 496 

 
 

5. Principalele constatări 
 

Obiectivele urmărite Explicații succinte privind abaterea 
Suma 

estimată a 
abaterii 
( mii lei) 

Organizarea, 
implementarea și 
menținerea sistemelor de 
management și control 
intern (inclusiv audit 
intern) 

 Nerespectarea cerințelor generale și specifice de control 
intern în cadrul entității verificate, prevăzute de normele legale 
în vigoare; 

 

- 

Calitatea gestiunii 
economico-financiare 

Nereţinerea garanţiei de bunǎ execuţie ȋn situaţiile prevǎzute 
ȋn contract;  
 
Nerespectarea clauzelor contractuale şi a termenelor de 

livrare prevǎzute ȋn contract;  

 

Nereținerea  garanției de participare depusǎ de ofertantul care 

s-a aflat ȋn oricare dintre  situațiile impuse de lege; 

 

Autoritatea contractantă nu a respectat obligaţia de a emite 

documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la 

îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor 

contractuale de către contractant / contractant asociat;  

 

Neinventarierea obiectivelor în curs, pe stadii de execuție;  
 
Neevidențierea în contul activelor fixe a obiectivelor de 
investiții finalizate, recepționate, date în folosință   
 
Nestabilirea și neînregistrarea amortizării activelor fixe 
corporale aferente echipamentelor recepționate, date în 
folosință; 
 
Neîntocmirea/necompletarea cărții tehnice a lucrării care să 
confirme realitatea lucrărilor executate la obiectivul amenajare 
bloc operator;  
 
Neluarea măsurilor prevăzute de lege de constituire a 
garanției de buna execuție pentru lucrările executate;  
 
Gestionarea defectuoasă de către spital a bunurilor din 
domeniul public al statului/unității administrativ teritoriale, 
referitor la obiectivul de investiție amenajare bloc operator; 
imobilizări fonduri alocate nejustificat pentru procurare 
echipamente, asupra cărora s-au calculat majorări întârziere 
de 206.409 lei;  
 
Efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate 
nejustificat la obiectivul de investiție amenajare bloc operator, 
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de 567.793,88 lei;   
 
Efectuarea de cheltuieli fără contraprestație la obiectivul de 
investiție amenajare bloc operator, de 157.711,72 lei;  
 
Efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative, 
întocmite conform legii, care sa ateste exactitatea si realitatea 
materialelor de construcții plătite, de 111.900,37 lei;  
 
Contractele încheiate între contractantul SC Medicare 
Technics SA și subcontractanți nominalizați în ofertă nu sunt 
în concordanță cu oferta, prețuri supraevaluate  
 
Neactualizarea devizului general cu cheltuielile cu dirigenția 
de șantier la obiectivul de investiție amenajare bloc operator, 
cu suma de 74.648 lei;  
 

Administrarea defectuoasă a contractului de achiziție publică 

pentru obiectivul de investiție ”Reparații capitale –lucrări 

pentru reabilitarea și modernizarea secției de pediatrie din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” încheiat 

între Asocierea Edamed și Spitalul Județean de Urgență 

Piatra Neamț.”  

 

Contractele încheiate între contractant si subcontractanți 
nominalizați in oferta/ declarați ulterior nu sunt in concordanta 
cu oferta; 
 
Contractele încheiate între contractant si subcontractanți 
nominalizați in oferta/ declarați ulterior nu sunt in concordanta 
cu oferta; 
 
Actualizarea devizului general s-a efectuat fără aprobarea 
ordonatorilor principali de credite si/sau nu are viza CFP.  
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6. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț 
 

 Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare. 
 

 


