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Prezentul raport de audit financiar este adresat Parlamentului României, 

Guvernului, precum și opiniei publice. Documentul întocmit de către Curtea de 

Conturi, Departamentul II, Direcția 2 a fost realizat în baza rezultatelor misiunii 

efectuate atât la nivel central (Ministerul Finanțelor Publice), cât și la entități bene-

ficiare (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR, Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV, Compania Națio-

nală de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – CNADNR și Unitatea 

Administrativ-Teritorială a Municipiului București – UATM București), cât și la nivel 

teritorial (Unități Administrativ-Teritoriale – UAT). 

La Ministerul Finanțelor Publice, care deține și calitatea de administrator 

al datoriei publice, a fost efectuată acţiunea de audit financiar asupra Contului 

general anual al datoriei publice a statului pentru anul 2015.  

La nivelul entităților beneficiare, acțiunile efectuate au avut ca obiectiv 

controlul legalității utilizării și rambursării sumelor contractate direct, subîmprumu-

tate sau al creditelor garantate de stat. 

La nivelul Unităților Administrativ-Teritoriale, acțiunile efectuate au avut 

ca obiectiv controlul legalității contractării sau garantării, precum și a utilizării și 

rambursării finanțărilor rambursabile. 
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CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ A ENTITĂȚII. 

OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE AUDITULUI 

 

În baza prevederilor art. 22 lit. c) şi art. 26 lit. i) din Legea nr. 

94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, 

ale Programului de activitate pe anul 2016, în perioada 25.04-15.07.2016, 

Departamentul II din cadrul Curții de Conturi a efectuat misiunea de audit 

financiar asupra Contului general anual al datoriei publice pe anul 2015, la 

Ministerul Finanțelor Publice (MFP). 

 

1.1. DEFINIREA NOȚIUNII DE DATORIE PUBLICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca urmare a modificărilor succesive ale cadrului legal naţional aferent, ter-

menul de datorie publică a cunoscut următoarele definiri: 

 datoria publică reprezintă „totalitatea obligaţiilor pecuniare la un moment dat, 

rezultate din împrumuturi interne şi externe, pe termen mediu sau lung, contractate 

de stat în nume propriu sau garantate de acesta” (art. 1 din Legea nr. 91/1993 privind 

datoria publică); 

 datoria publică reprezintă „totalitatea obligaţiilor interne şi externe ale statului, 

la un moment dat, contractate de Guvern prin Ministerul Finanţelor, în numele 

României” (art. 1 alin. (2) din Legea nr. 81/1999 a datoriei publice); 

 datoria publică reprezintă „datoria publică guvernamentală la care se adaugă 

datoria publică locală” (art. 2 alin. (4) din Legea nr. 313/2004 a datoriei publice); 

 datoria publică reprezintă „totalitatea obligaţiilor de natura datoriei publice 

guvernamentale şi locale” (art. 2 lit. c) din OUG nr. 64/2007 privind datoria publică). 

Spre deosebire de noțiunea de datorie publică potrivit reglementărilor națio-

nale, în conformitate cu legislația europeană datoria publică este definită ca fiind 

„totalitatea datoriilor brute scadente la sfârşitul anului, la valoarea lor nominală, în 

sectorul administraţiei publice, cu excepţia pasivelor ale căror active financiare sunt 

deţinute de sectorul administraţiei publice. Datoria publică se constituie din pasivele 

administraţiei centrale, având următoarele categorii: numerar şi depozite, titluri, altele 

decât acţiunile, cu excepţia produselor financiare derivate şi credite, aşa cum sunt 

definite în SEC95” (art. 1 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului 

din 25 mai 2009 pentru aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor 

excesive, anexat la Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, republicat).  

Se menționează că, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului, din 21 mai 2013, privind Sistemul european 

de conturi naționale și regionale din UE, SEC95 a fost revizuit, SEC 2010 fiind 

aplicabil datelor transmise Eurostat începând cu data de 1 septembrie 2014. 
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1.2. RESPONSABILITATEA AUDITORILOR PUBLICI EXTERNI 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.3. RESPONSABILITATEA CONDUCERII MFP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. SITUAŢIILE FINANCIARE AUDITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilitatea auditorilor publici externi a fost de a exprima o opinie cu 

privire la Contul general anual al datoriei publice pe anul 2015 pe baza rezultatelor audi-

tului efectuat, respectiv de a planifica şi efectua acțiunea astfel încât să se obţină o asi-

gurare rezonabilă că situațiile financiare nu sunt afectate de existenţa unor erori/abateri 

semnificative. 

Cu privire la Contul general anual al datoriei publice pe anul 2015, MFP confirmă 

faptul că modul de contractare şi gestionare a datoriei publice guvernamentale şi situaţia 

garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe sunt în concordanţă cu scopul, 

obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative care reglementează domeniul 

datoriei publice şi respectă principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi 

eficacităţii. MFP confirmă, de asemenea, că anexele la Contul general anual al datoriei 

publice la 31 decembrie 2015 au fost întocmite în baza cadrului legal de raportare 

financiară aplicabil în România şi cu respectarea principiilor legalităţii şi regularităţii, aceste 

situaţii oferind o imagine reală şi fidelă a tranzacțiilor și a soldului datoriei publice. 

Auditul financiar a fost efectuat asupra Contului general anual al datoriei publice 

pe anul 2015, elaborat de MFP, anexă la Contul general anual de execuţie a bugetului de 

stat pe anul 2015, care are următoarea structură: 

 Contul general anual al datoriei publice guvernamentale directe la data de 31 

decembrie 2015 (Anexa nr. 9 la Contul general anual de execuţie a bugetului de 

stat pe anul 2015); 

 Situaţia garanţiilor guvernamentale la data de 31 decembrie 2015 (Anexa nr. 

10 la Contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2015); 

 Contul datoriei publice locale directe la data de 31 decembrie 2015 (Anexa nr. 

11 la Contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2015); 

 Situaţia garanţiilor locale la data de 31 decembrie 2015 (Anexa nr. 12 la Contul 

general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2015). 



9 

 

1.5. OBIECTIVELE AUDITULUI FINANCIAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditul financiar asupra Contului general anual al datoriei publice pe anul 2015 a 

avut următoarele obiective specifice: 

 exactitatea şi realitatea datelor raportate în Contul general anual al datoriei publice 

pe anul 2015; 

 legalitatea contractării şi utilizării instrumentelor de datorie publică raportate în Contul 

general anual al datoriei publice pe anul 2015 şi a rambursării ratelor scadente aferente 

acestora. 

Obiectivul general al auditului financiar este acela de a obţine asigurarea rezo-

nabilă că: 

a) situaţiile financiare auditate au fost întocmite în conformitate cu cadrul de raportare 

financiară aplicabil în România, respectă principiile legalităţii şi regularităţii şi oferă o 

imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii 

referitoare la activitatea desfăşurată de MFP; 

b) modul privind contractarea și gestionarea datoriei publice guvernamentale și 

situaţia garanţiilor guvernamentale sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile 

prevăzute în actele normative care reglementează domeniul datoriei publice şi respectă 

principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. 
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CAPITOLUL II. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND 

DATORIA PUBLICĂ, PRECUM ȘI A EVOLUȚIEI ACESTORA 
 

 

 

 

 

 

Cadrul general şi principiile administrării datoriei 

publice au fost reglementate prin promovarea şi emiterea 

OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin 

Legea nr. 109/2008, act normativ aplicat şi în prezent. 

În nota de fundamentare a OUG nr. 64/2007 se specifică faptul că se va trece „de la 

o finanţare pe proiecte la asigurarea finanţării deficitului bugetar, cheltuielile anuale 

aferente proiectelor propuse de ministerele de linie urmând a fi incluse în bugetele anuale 

ale acestora”.  

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2009, MFP a preluat spre administrare de la 

beneficiarii de proiecte o mare parte a împrumuturilor contractate sau garantate de stat a 

căror sursă de rambursare era bugetul de stat, iar cheltuielile echivalente valorii sumelor 

rămase de utilizat şi de tras din împrumuturi, precum şi contribuţia României la finanţarea 

proiectelor, inclusiv taxele, impozitele şi oricare alte costuri locale aferente proiectului au 

fost cuprinse cumulat în bugetele entităţilor beneficiare, în cadrul sumelor alocate anual cu 

această destinaţie de la bugetul de stat. 

Având în vedere faptul că de la 1 ianuarie 2007 România este stat membru al UE, 

prin semnarea Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea 

Uniunii Europene (numit și Tratatul de la Lisabona, tratat care amendează Tratatul privind 

Uniunea Europeană – cunoscut și ca Tratatul de la Maastricht și Tratatul de instituire a 

Comunității Economice Europene – cunoscut și ca Tratatul de la Roma), cadrul legal 

naţional privind datoria publică existent la acea dată a fost completat de normele de 

procedură privind deficitele excesive prevăzute în Protocolul nr. 12 privind procedura 

aplicabilă deficitelor excesive, anexă a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. 

După data aderării, conform Regulamentului UE nr. 3605/1993, statele membre au 

obligaţia de a transmite datele la Eurostat1 de două ori pe an, respectiv la data de 31 martie şi 

la 30 septembrie. Potrivit prevederilor art. 126 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene, pentru a identifica erorile evidente, Comisia supraveghează evoluția 

situației bugetare și a nivelului datoriei publice în statele membre și examinează, în special, 

dacă disciplina bugetară a fost respectată, pe baza următoarelor două criterii: 

                                                           
1 Eurostat este organismul de statistică al Uniunii Europene, având misiunea de a oferi Uniunii Europene statistici 
la nivel European, care să permită comparații între țări și regiuni. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Maastricht
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Maastricht
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Roma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Roma
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a) dacă raportul dintre deficitul public planificat sau real și produsul intern brut 

depășește valoarea de referință de 3%2; 

b) dacă raportul dintre datoria publică și produsul intern brut depășește valoarea de 

referință de 60%2. 

Potrivit datelor raportate de către MFP în Contul general anual al datoriei publice pe 

anul 2015, datoria publică a României la data de 31.12.2015 a fost în valoare totală de 

315.833,38 milioane lei (69.805,15 milioane euro3). 

În timp ce datoria publică la data de 31.12.2015, raportată în Contul general anual 

al datoriei publice pe anul 2015, conform prevederilor reglementărilor naționale, a fost în 

sumă de 315.833,38 milioane lei (69.805,15 milioane euro), datoria publică la aceeaşi 

dată, calculată potrivit metodologiei de calcul prevăzute de SEC 2010, a fost raportată la 

Eurostat ca fiind în sumă de 273.895 milioane lei (echivalent 60.535,97 milioane euro)4. 

Diferența rezultată din raportarea datelor privind nivelul datoriei publice calculat 

pentru aceeaşi perioadă în sumă de 41.938,38 milioane lei reprezintă un procent de 

13,28% din datoria publică la data de 31.12.2015, raportată conform prevederilor regle-

mentărilor naționale și provine în cea mai mare parte (85%) din neincluderea în nivelul 

datoriei publice raportate la Eurostat a instrumentului „Împrumuturi temporare din 

disponibilitățile contului general al Trezoreriei Statului” (cu un sold la data de 31.12.2015 în 

valoare de 35.519,15 milioane lei). 

În perioada 2013-2015, conform datelor prezentate de Eurostat4, nivelul mediu al 

datoriei publice în cadrul UE285 a înregistrat un trend ascendent, de la 11.584.141 

milioane euro la 12.477.670 milioane euro, respectiv o creștere de 7,71%. O tendință 

similară, dar mai pronunțată a înregistrat nivelul PIB în cadrul UE28, care a prezentat o 

creștere de 8,08%, de la 13.546.828 milioane euro la 14.641.568 milioane euro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Valorile de referință sunt stabilite potrivit prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabilă 
deficitelor excesive, anexă a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. 
3 Curs valutar la 31.12.2015= 4,5245 lei/euro, potrivit www.bnr.ro.  
4 Publicația „Euro area and EU28 government deficit at 2.1% and 2.4% of GDP respectively Government debt at 
90.7% and 85.2%” din 22 aprilie 2016 (http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/data). 
5 UE28 = Uniunea Europeană alcătuită din cele 28 de state membre. 

Se constată astfel că, la nivelul UE28, ritmul de creştere a economiei a 

devansat ritmul de creştere a datoriei publice. Astfel, nivelul mediu al 

raportului dintre datoria publică și PIB în UE28 a înregistrat o ușoară scădere, 

de la 85,5% în 2013 la 85,2% în 2015, nivel care se situează mult peste limita de 

60% din PIB, prevăzută în Tratatul de la Maastricht. 

http://www.bnr.ro/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/data
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Gradul de îndatorare a țărilor membre UE28 în anul 2015 este prezentat în graficul 

nr. 1, respectiv: 

 

Grafic nr. 1 – Gradul de îndatorare a țărilor membre UE28, în anul 2015 

 

Așa cum se poate observa, în anul 2015, 17 state dintre cele 28 de state membre ale 

UE28 au înregistrat un nivel al datoriei mai ridicat decât plafonul de 60% din PIB, stabilit prin 

Tratatul de la Maastricht, cel mai ridicat fiind al Greciei (176,9%), Italiei (132,7%), Portugaliei 

(129%), Ciprului (108,9%) și Belgiei (106%). Este de remarcat faptul că, în comparație cu 

anul 2014, toate aceste țări au înregistrat o creștere a nivelului acestui indicator. 

Pe de altă parte, cea mai scăzută datorie publică, ca procentaj din PIB, a fost înre-

gistrată în Estonia (9,7%), Luxemburg (21,4%), Bulgaria (26,7%), Letonia (36,4%) și 

România (38,4%). 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește nivelul mediu al deficitului în cadrul UE28, în perioada 2013-

2015, acesta a înregistrat un trend descendent, de la 445.141 milioane euro la 351.561 

milioane euro, respectiv o diminuare de 21,02%. 

Indicatorul datoriei publice raportat la produsul intern brut al țării 

noastre, având un nivel de 38,4%, calculat după metodologia SEC 2010, si-

tuează România, în anul 2015, între primele 5 state membre cu cea mai scăzută 

datorie publică în PIB. 
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Schematic, raportul dintre deficit și PIB, înregistrat de țările membre UE28 în anul 

2015, este prezentat în graficul nr. 2, respectiv: 

 

Grafic nr. 2 – Raportul dintre deficit și PIB, înregistrat de țările membre UE28                             

în anul 2015 

 

În anul 2015, 7 state membre, respectiv Grecia (-7,2%), Spania (-5,1%), Portugalia  

(-4,4%), Marea Britanie (-4,4%), Franța (-3,5%), Croația (-3,2%) și Slovacia (-3,0%) au 

înregistrat deficite care au depăşit pragul de 3,0% din PIB. 

Față de anul 2014, an în care 13 state membre au înregistrat deficite care au depăşit 

pragul de 3,0% din PIB, state precum Slovenia, Irlanda, Finlanda, Belgia, Polonia și Italia s-au 

încadrat în limita de deficit din PIB în anul 2015, iar Slovacia a depășit acest prag. 

În același timp, din cele 24 de țări care au înregistrat deficit, cele mai scăzute 

deficite bugetare ca procent în PIB au fost înregistrate de către Lituania (-0,2%), Republica 

Cehă (-0,4%), România (-0,7%) și Cipru (-1,0%). 

Celelalte 4 state membre, respectiv Luxemburg (1,2%), Germania (0,7%), Estonia 

(0,4%) și Suedia (0,0%) au înregistrat excedente bugetare în anul 2015. 

Nivelul mediu al raportului dintre deficitul public și PIB în UE28 a scăzut 

de la 3,3% în 2013 la 2,4% în 2015, nivel care se încadrează în limita de 3% din 

PIB prevăzută în Tratatul de la Maastricht. 
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În perioada 2013-2015, nivelul datoriei publice, al PIB-ului României, al populaţiei 

României, precum și dinamica acestora au cunoscut următoarea evoluţie: 

Nr. 
crt. 

Anul 

Datorie  
publică 

Produs 
intern brut6 

Populaţia 
României 
mil. loc. 

Datorie 
publică/ 
PIB (%) 

Datoria 
publică lei/ 

locuitor 

Datoria 
publică 
euro/ 

locuitor 

PIB 
lei/ 

locuitor 

PIB 
euro/ 

locuitor 
mil.  
lei 

mil. 
euro 

mil.  
lei 

mil.  
euro 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2013 267.151 59.569 637.583 142.169 19,99 41,9 13.364 2.980 31.895 7.112 

2 2014 295.656 65.964 666.637 148.733 19,91 44,4 14.850 3.313 33.483 7.471 

3 2015 315.833 69.805 712.832 157.549 19,497 44,3 16.205 3.582 36.574 8.084 

 

În perioada analizată, datoria publică a României a manifestat o tendinţă as-

cendentă, înregistrând la sfârșitul anului 2015 o valoare de 315.833 milioane lei, în 

creştere cu 18,22% față de nivelul înregistrat în anul 2013 și cu 6,82% față de cel înre-

gistrat în anul 2014. 

De asemenea, în aceeași perioadă, PIB-ul României a înregistrat o evoluție pozitivă, 

atingând la sfârșitul anului 2015 valoarea de 712.832 milioane lei, în creştere cu 11,80% 

față de nivelul înregistrat în anul 2013 și cu 6,93% față de cel înregistrat în anul 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Se constată că, în anul 2015, ritmul de creștere al PIB-ului României l-a devansat 

pe cel al datoriei publice, însă, pe ansamblul perioadei 2013-2015, datoria publică a avut 

un ritm de creștere mai accelerat decât cel al PIB-ului României. 

 

                                                           
6 Produsul intern brut – PIB pentru anii 2013 și 2014 potrivit: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 
2995521/6796757/2-21042015-AP-EN.pdf/2a3922ae-2976-4aef-b6ce-af19bde6a236 și PIB pentru anul 2015, 
potrivit: Euro area and EU28 government deficit at 2.1% and 2.4% of GDP respectively Government debt at 
90.7% and 85.2%” din 22 aprilie 2016 (http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/data) 
7 https://demograffiti.wordpress.com/2016/01/15/populatia-romaniei-la-1-decembrie-2015/ 

Indicatorul deficitul public raportat la produsul intern brut al țării noastre, 

având un nivel de 0,7%, calculat după metodologia SEC 2010, ne situează în 

anul 2015 pe locul 7 din cele 28 de state membre, respectiv între primele 3 state 

membre cu cel mai scăzut deficit în PIB. 
 

Analizând indicatorul datoriei publice raportat la produsul intern brut al 

României în anul 2015 se constată faptul că, în conformitate cu prevederile 

legislației naționale, acesta a avut un nivel de 44,3%, iar după metodologia SEC 

2010 a înregistrat un nivel de 38,4%, situându-ne astfel sub pragul de 60% 

stabilit prin Tratatul de la Maastricht și între primele 5 state membre cu cea mai 

scăzută datorie publică în PIB din UE28. 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796757/2-21042015-AP-EN.pdf/2a3922ae-2976-4aef-b6ce-af19bde6a236
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796757/2-21042015-AP-EN.pdf/2a3922ae-2976-4aef-b6ce-af19bde6a236
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/data
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De asemenea, se observă faptul că în această perioadă populația României a 

înregistrat un ritm descendent, înregistrând la finele anului 2015 valoarea de 19,49 

milioane locuitori, o scădere cu 2,5% față de nivelul de 19,99 milioane locuitori înre-

gistrat în anul 2013. 

În condițiile în care populația României continuă să fie în scădere permanentă, iar 

volumul datoriei publice a țării a înregistrat o permanentă ascensiune, gradul de îndatorare 

a populației a crescut într-un ritm alert, înregistrând la sfârșitul anului 2015 valoarea de 

16.205 lei/locuitor, în creştere cu 21,23% față de nivelul de 13.367 lei/locuitor înregistrat 

în anul 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește indicatorul PIB în lei/locuitor, acesta a înregistrat în aceeași 

perioadă o creștere mai mare, respectiv de 14,6%, de la 31.895 lei/locuitor la finele 

anului 2013 la 36.574 lei/locuitor în 2015. 

 

 

 

 
 

 

Indicatorul datoriei publice, raportat la produsul intern brut al țării noastre 

în anul 2015, având un nivel de 44,3% (calculat în conformitate cu prevederile 

legislației naționale), deși a prezentat o creștere față de cel înregistrat la finele 

anului 2013, comparativ cu anul 2014 a înregistrat o ușoară scădere. 

 

Referitor la datoria publică în euro/locuitor în perioada 2013-2015, 

aceasta a înregistrat la sfârșitul anului 2015 valoarea de 3.582 euro/locuitor, în 

creştere cu 20,2% față de nivelul de 2.980 euro/locuitor înregistrat în anul 2013. 

Aceeași tendință ascendentă a înregistrat și indicatorul PIB în 

euro/locuitor în perioada 2013-2015, la sfârșitul anului 2015 având valoarea de 

8.084 euro/locuitor, respectiv cu 13,6% mai mare față de nivelul de 7.112 

euro/locuitor înregistrat în anul 2013. 

 

Se constată astfel că nivelul indicatorului datoria publică/locuitor a pre-

zentat o creștere mai accentuată decât cel al indicatorul PIB/locuitor, ceea ce 

indică un grad de suportabilitate mai ridicat pentru populație comparativ cu 

țările dezvoltate. 
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În cazul PIB-ului pe cap de locuitor la nivelul UE288, indicator care măsoară 

activitatea economică, există diferenţe semnificative între statele membre, prezentate în 

graficul nr. 3, astfel: 

 

Grafic nr. 3 – PIB-ul pe cap de locuitor la nivelul UE28, în anul 2015 

 

În anul 2015, din punct de vedere al PIB-ului/locuitor, 11 state membre s-au situat 

peste media UE28, Luxemburg înregistrând nivelul cel mai ridicat al acestui indicator, cu 

271% din medie, urmat de Irlanda cu un nivel de 145%. 

Bulgaria a fost statul membru cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor, cu un 

procent de 46% din media UE28, România situându-se pe penultimul loc, cu un procent 

de 57% din media UE28. 
 

 

 

 

 

 

 

 

În vederea efectuării unei analize corecte a evoluţiei datoriei publice şi a sustena-

bilităţii sale pe termen lung trebuie avute în vedere nu doar dimensiunea acesteia, ci şi 

serviciul datoriei publice. 

                                                           
8 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Archive:GDP_per_capita,_consumption_per_capita_ 
and_price_level_indices 

Cu toate că, din punct de vedere al ponderii datoriei publice și al 

deficitului în PIB, România se situează sub limitele prevăzute prin Tratatul de la 

Maastricht, în ceea ce privește nivelul de trai se constată un decalaj important 

față de statele membre ale UE28. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-%20explained/index.php/Archive:GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-%20explained/index.php/Archive:GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices
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Serviciul datoriei publice reprezintă totalitatea sumelor constând în rate de 

capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice provenind din finanțări 

rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către guvern prin MFP ori 

de către unitățile administrativ-teritoriale prin autoritățile administrației publice locale, 

pentru o perioadă de timp determinată. 

În perioada 2013-2015, serviciul datoriei publice se prezintă după cum urmează: 

- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Anul Total 

Serviciul datoriei 
publice 

guvernamentale 

Serviciul datoriei 
publice  
locale 

Serviciul datoriei 
publice  
interne 

Serviciul datoriei 
publice  
externe 

Valoare (%) Valoare (%) Valoare (%) Valoare (%) 
0 1 2 3 4=3/2*100 5 6=5/2*100 7 8=7/2*100 9 10=9/2*100 

1 2013 68.710,3 66.141,2 96,3 2.569,1 3,7 56.402,0 82,1 12.308,3 17,9 

2 2014 60.237,9 57.614,7 95,6 2.623,2 4,4 47.260,3 78,5 12.977,6 21,5 

3 2015 63.468,8 58.955,9 92,9 4.512,9 7,1 38.503,5 60,7 24.965,3 39,3 

 

Din datele prezentate se constată că, în perioada analizată, serviciul datoriei 

publice guvernamentale a deținut cea mai mare pondere în serviciul datoriei publice, res-

pectiv un procent mediu de 94,9%. Atât serviciul datoriei publice guvernamentale, cât și 

cel al datoriei publice locale au manifestat un trend crescător în această perioadă. 

În condiţiile în care pe ansamblul perioadei nivelul datoriei publice s-a situat pe o 

traiectorie ascendentă, serviciul datoriei publice a avut o evoluţie fluctuantă. Astfel, în anul 

2013 s-a înregistrat cel mai ridicat nivel al serviciului datoriei publice, după care în cursul 

anului 2014 a scăzut cu 8.472,40 milioane lei, ajungând la o valoare de 60.237,9 

milioane lei, iar în anul 2015 acesta a crescut cu 3.230,90 milioane lei, atingând 

valoarea de 63.468,8 milioane lei. 

 

 

 

 

 

Astfel, în perioada 2013-2015, evoluția indicatorilor menționați mai sus se prezintă 

după cum urmează: 

- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Anul 
Serviciul 
datoriei  
publice 

Produsul  
intern  
brut 

Ponderea serviciului 
datoriei publice în 

produsul intern brut 
(%) 

Cheltuieli  
buget  

general  
consolidat 

Ponderea serviciului datoriei 
publice în totalul cheltuielilor 
bugetului general consolidat 

 (%) 

0 1 2 3 4=2/3*100 5 6=2/5*100 

1 2013 68.710,3 628.581 10,9 216.168,3 31,8 

2 2014 60.237,9 666.637 9 225.808,1 26,7 

3 2015 63.468,8 712.832 8,9 243.426,0 26,1 
 

În anul 2015 faţă de anul 2013, serviciul datoriei publice în raport cu PIB a 

scăzut de la 10,9% la 8,9%, același trend fiind înregistrat și în raport cu totalul 

cheltuielilor bugetului general consolidat, acesta scăzând de la 31,8% la 26,1%. 
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Pe ansamblul perioadei analizate, efortul financiar reprezentând plăţi de dobânzi şi 

comisioane aferente instrumentelor de datorie publică guvernamentală a prezentat o dimi-

nuare cu 10,8%, de la 10.311,4 milioane lei la 9.193,8 milioane lei. 

Evoluţia costurilor anuale (dobânzi, comisioane şi alte costuri asociate instrumen-

telor de datorie publică) aferente instrumentelor de datorie publică guvernamentală în 

perioada 2013-2015 se prezintă astfel: 

- milioane lei - 

Nr 
crt. 

Anul 
2013 2014 2015 

Valoare % Valoare % Valoare % 

1 Certificate de trezorerie 1.579,4 15,3 515 5,3 292,6 3,2 

2 Cash management 6,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 

3 Obligaţiuni 4.738,8 46,0 4.632,4 47,6 3.753,7 40,8 

4 Euroobligaţiuni 2.044,1 19,8 2.738,7 28,1 3.507,6 38,2 

5 Leasing financiar 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

6 Împrumuturi de la instituţii financiare 1.726,1 16,7 1.705,5 17,5 1.571,4 17,1 

7 
Împrumuturi din disponibilităţile con-
tului general al Trezoreriei Statului 

105,2 1,0 40,4 0,4 15,2 0,2 

8 
Garanții guvernamentale acordate  
în baza legilor speciale 

0 0 0 0 0 0 

9 Alte garanții guvernamentale 111,8 1,1 99,2 1,0 53,3 0,6 

 
TOTAL: 10.311,4 100,0 9.731,6 100,0 9.193,8 100,0 

 

 

Se observă faptul că, în perioada 2013-2015, costurile anuale aferente emisiunilor 

de euroobligaţiuni au înregistrat o creștere semnificativă, de la 19,8% la 38,2% în totalul 

cheltuielilor cu serviciul datoriei publice guvernamentale, în timp ce costurile aferente 

celorlalte instrumente de datorie publică guvernamentală au înregistrat o diminuare. 

Nivelul costurilor anuale aferente instrumentelor de datorie publică guvernamentală 

a scăzut, în principal, datorită reducerii volumului emisiunilor de certificate de trezorerie. 

În concluzie, datoria publică a României este într-o creștere permanentă, în 

timp ce populația prezintă un trend descrescător, astfel nivelul indicatorului dato-

ria publică/locuitor a prezentat o creștere mai accentuată decât cel al indicatorul 

PIB/locuitor, ceea ce indică un grad de suportabilitate mai ridicat pentru populație 

comparativ cu țările dezvoltate. 

De asemenea, indicatorul datoriei publice raportat la produsul intern brut al 

României în anul 2015, în conformitate cu prevederile legislației naționale, a avut 

un nivel de 44,3%, iar potrivit metodologiei SEC 2010 a înregistrat un nivel de 

38,4%, situându-ne astfel sub pragul de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht și 

între primele 5 state membre cu cea mai scăzută datorie publică în PIB din UE28. 

În anul 2015, serviciul datoriei publice în raport cu PIB a scăzut, același trend 

fiind înregistrat și în raport cu totalul cheltuielilor bugetului general consolidat. 
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CAPITOLUL III. CONSTATĂRILE ŞI CONCLUZIILE AUDITULUI 

FINANCIAR ASUPRA CONTULUI GENERAL ANUAL AL DATORIEI 

PUBLICE PE ANUL 2015 

 

 

DATORIA PUBLICĂ LA DATA DE 31.12.2015 
 

 

 

În conformitate cu prevederile pct. 3.1. lit. e) 

din normele metodologice de aplicare a OUG nr. 

64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobate prin HG nr. 1.470/2007, MFP are obligația 

de a întocmi anual Contul general anual al dato-

riei publice, care se anexează la Contul general 

anual de execuţie al bugetului de stat. 
 

Structura Contului general anual al datoriei publice, precum și modalităţile de 

înregistrare şi raportare a datoriei publice sunt stabilite prin OMEF nr. 1059/2008. 

Contul general anual al datoriei publice guvernamentale se completează pe 

baza datelor din contabilitatea generală a Trezoreriei Statului pentru finanţările rambur-

sabile care se gestionează de Ministerul Finanţelor Publice, cu datele raportate de Banca 

Naţională a României pentru finanţările rambursabile contractate de aceasta în numele 

statului şi pe baza datelor raportate de ordonatorii principali de credite sau de către regii 

autonome, societăţi comerciale şi autorităţi ale administraţiei publice locale, în calitate de 

beneficiari de subîmprumuturi şi garanţii de stat. 

Contul general al datoriei publice locale cuprinde Contul datoriei publice 

locale directe şi Situaţia garanţiilor locale pentru finanţările rambursabile contrac-

tate direct de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unită-

ţilor administrativ-teritoriale. 

În Contul general anual al datoriei publice sunt evidențiate tranzacțiile anuale 

efectuate cu privire la contractarea, angajarea și rambursarea datoriei publice, pe fiecare 

instrument de datorie publică. 

Având în vedere structura Contului general anual al datoriei publice, auditul 

financiar asupra Contului general anual al datoriei publice pe anul 2015 a constat în 

testarea fiecărui tip de instrument de datorie publică. 

Potrivit datelor raportate de către MFP în Contul general anual al datoriei publice pe 

anul 2015, datoria publică a României la data de 31.12.2015 a fost în valoare totală de 
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315.833,38 milioane lei (69.805,15 milioane euro), în creștere cu 6,82%, respectiv cu 

20.177,78 milioane lei față de datoria publică a României înregistrată la data de 

31.12.2014. 

Situația datoriei publice a României la data de 31.12.2015, raportată conform 

prevederilor OUG nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, se prezintă după 

cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Datoria publică 
Datoria publică 
la 31.12.2014 

(mil. lei) 

Datoria publică la 31.12.2015 
Pondere 

(%) (mil. lei) (mil. euro)9 

1. Datoria publică guvernamentală directă 265.448,50 283.579,54 62.676,44 89,79 

2. Datoria publică guvernamentală garantată 15.315,35 15.563,06 3.439,73 4,93 

Total datorie publică guvernamentală 280.763,89 299.142,60 66.116,17 94,72 

3. Datoria publică locală directă 14.360,35 16.084,74 3.555,03 5,09 

4. Datoria publică locală garantată 531,36 606,04 133,95 0,19 

Total datorie publică locală 14.891,71 16.690,78 3.688,98 5,28 

Total datorie publică 295.655,60 315.833,38 69.805,15 100,00 
 

Schematic, structura datoriei publice la 31.12.2015 este prezentată în graficul 4, 

astfel: 

 

Grafic nr. 4 – Structura datoriei publice la 31.12.2015 
 

 

Datoria publică calculată conform prevederilor OUG nr. 64/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare a fost de 315.833,38 milioane lei, din care datoria publică guver-

namentală a fost de 299.142,60 milioane lei (reprezentând 95% din total datorie 

                                                           
9 Curs valutar la 31.12.2014 = 4,4564 lei/euro; 31.12.2015= 4,5245 lei/euro, potrivit www.bnr.ro. 

http://www.bnr.ro/
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publică), iar datoria publică locală a fost de 16.690,78 milioane lei (reprezentând 5% 

din total datorie publică). 

Din datele prezentate se observă că, în anul 2015, ponderea cea mai mare în 

datoria publică a României a deţinut-o datoria publică guvernamentală directă (89,79%), 

urmată de cea a datoriei publice locale directe (5,09%), garanții guvernamentale acordate 

în baza legilor speciale (4,09%), alte garanții guvernamentale (0,84%) și datoria publică 

locală garantată cu o pondere de doar 0,19%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 500/2002, alin. (3) „Deficitul bugetului 

de stat se finanţează temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezo-

reriei Statului şi definitiv prin împrumuturi de stat”. Execuţia bugetului de stat la 

data de 31 decembrie 2015 s-a încheiat cu un deficit de 21.448,2 milioane lei.  

Comparativ cu execuţia bugetului de stat la 31 decembrie 2014 (când deficitul 

bugetar a fost de 21.102,2 milioane lei) s-a constatat o creştere de 1,6%, în valori 

absolute de 346,0 milioane lei.  

La data de 31.12.2015, deficitul bugetului de stat cumulat a înregistrat o valoare de 

46.661,27 milioane lei, în creștere cu 15%, respectiv cu 6.090,24 milioane lei față de 

valoarea de 40.571 milioane lei înregistrată la finele anului 2014. 

Finanțarea deficitului bugetului de stat cumulat s-a realizat din următoarele surse: 

- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Sursa 2014 2015 

Valoare % Valoare % 
0 1 2 3 4 5 

1 Împrumuturi de stat pe piața internă 13.325,3 32,84 10.793,04 23,13 

2 Împrumuturi de stat pe piața externă 2.007,6 4,95 72,90 0,16 

3 Împrumuturi temporare din contul curent  
general al Trezoreriei Statului10: 25.213,1 62,15 35.795,33 76,71 

4 Venituri din privatizare: 25,0 0,06 0 0,00 

 Total: 40.571,00 100,00 46.661,27 100,00 
 

                                                           
10 A fost inclusă şi contravaloarea certificatelor de trezorerie emise pentru populaţie în sumă de 293,55 milioane 
lei (aferente anului 2014) și în sumă de 276,18 milioane lei (aferente anului 2015). 

Creșterea datoriei publice cu 6,82% în anul 2015 față de anul 2014 a fost 

determinată în principal de datoria angajată pentru: 

1. acoperirea necesităților de finanțare a deficitului bugetar, 

2. refinanțarea datoriei publice guvernamentale, 

3. consolidarea rezervei financiare în valută la dispoziția Trezoreriei Statului. 
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Se constată astfel că deficitul bugetului de stat la 31.12.2015 a fost finanţat în cea 

mai mare parte (99,84%) din surse interne, respectiv din împrumuturi de stat de pe piața 

internă (23,13) şi din împrumuturi temporare din contul curent general al Trezoreriei 

Statului (76,71%).  
 

Schematic, evoluția deficitului bugetar și a surselor de finanțare ale acestuia în 

perioada 2014-2015 este prezentată în graficul nr. 5, astfel: 

 

Grafic nr. 5 – Evoluția deficitului bugetar și a surselor de finanțare ale acestuia                               

în perioada 2014-2015 

 

Comparativ cu anul 2014, în totalul surselor de finanțare a deficitului bugetar a 

scăzut ponderea împrumuturilor de stat de pe piața internă și externă și a crescut cea a 

împrumuturilor temporare din contul curent general al Trezoreriei Statului. De 

remarcat este faptul că, în anul 2015, veniturile din privatizare nu au mai fost utilizate 

pentru finanțarea deficitului bugetului de stat. 

2. Aceeaşi situaţie se constată şi cu privire la asigurarea surselor pentru refinanțarea/ 

rambursarea datoriei publice, în sensul că în cea mai mare parte au fost utilizate surse 

interne. În anul 2015, pentru refinanțarea datoriei publice a fost utilizată suma de 44.231,94 

milioane lei (9.776,09 milioane euro), în creștere cu 0,14%, respectiv cu 61,89 milioane 

lei (-78,67 milioane euro) față de valoarea de 44.170,05 milioane lei (9.854,76 milioane 

euro), înregistrată la finele anului 2014. 
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Refinanțarea datoriei publice în anul 2015 s-a realizat din următoarele surse: 

- milioane lei -  

Nr. 
crt. Sursa 

2014 2015 

Valoare % Valoare % 

0 1 2 3 4 5 

1 Împrumuturi de stat pe piața internă 13.986,62 31,67 8.967,32 20,27 

2 Împrumuturi de stat pe piața externă 11.398,60 25,81 18.516,95 41,86 

3 Împrumuturi temporare din contul curent  
general al Trezoreriei Statului11: 

18.784,88 42,53 16.747,67 37,86 

 Total: 44.170,05 100,00 44.231,94 100,00 
 

Se constată astfel că refinanțarea datoriei publice în anul 2015 s-a realizat în cea 

mai mare parte (58,14%) din surse interne, respectiv din împrumuturi de stat de pe piața 

internă (20,27) şi din împrumuturi temporare din contul curent general al Trezoreriei 

Statului (37,86%). 

Schematic, evoluția surselor de refinanțare a datoriei publice în perioada 2014-2015 

este prezentată în graficul 6, astfel: 

 

Grafic nr. 6 – Evoluția surselor de refinanțare a datoriei publice 

în perioada 2014-2015 
 

Comparativ cu anul 2014, în totalul surselor de refinanțare a datoriei publice a 

scăzut ponderea împrumuturilor de stat de pe piața internă și cea a împrumuturilor tem-

porare din contul curent general al Trezoreriei Statului și a crescut ponderea împrumu-

turilor de stat de pe piața externă. 
                                                           
11 A fost inclusă şi contravaloarea certificatelor de trezorerie emise pentru populaţie în sumă de 293,55 milioane 
lei (aferente anului 2014) și în sumă de 276,18 milioane lei (aferente anului 2015). 



24 
 

3. La data de 31.12.2015, rezerva financiară în valută la dispoziţia Trezoreriei 

Statului a fost în sumă totală de 2.317,60 milioane euro şi 2.812,08 milioane USD, în 

scădere cu 392,45 milioane euro (14,48%) și 726,76 milioane USD (20,53%) față de 

soldul iniţial de 2.710,0 milioane euro şi 3.538,8 milioane USD. 

În anul 2015, MFP a consolidat rezerva financiară în valută prin alimentarea cu 

3.094,60 milioane euro, exclusiv din surse externe, prin utilizarea următoarelor instru-

mente de datorie publică: 

 trageri din împrumuturi externe contractate pentru proiecte de la instituții financiare 

internaționale, precum BIRD, BERD, BEI, în sumă totală de 361,05 milioane euro; 

 emisiuni de euroobligațiuni în euro pe piețele internaționale de capital prin 

programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes”, 

aprobat prin OMFP nr. 1.376/2015, în sumă totală de 1.983,55 milioane euro; 

 împrumutul extern contractat pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea 

finanţelor publice şi creşterea economică, ratificat prin Legea nr. 180/2014, în sumă de 

750 milioane euro. 

În cursul anului 2015, din disponibilitățile în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului a fost 

utilizată suma de 3.487,1 milioane euro şi 726,8 milioane USD, pe următoarele destinații: 

Nr. 
crt. 

Destinație 
Valoare 

(mil. 
euro) 

% 
Valoare 

(mil. 
USD) 

% 

1 Refinanţare datorie publică/răscumpărări la scadență a titlurilor 
de stat 

944,3 27,1 659,3 90,7 

2 Rambursare datorie publică/plăţi aferente ratelor de capital 2.542,7 72,9 67,5 9,3 

 Total: 3487,1 100,0 726,8 100,0 
 

Din datele prezentate se constată că în anul 2015 disponibilitățile în euro au fost 

utilizate cu preponderență pentru rambursarea datoriei publice, respectiv pentru plata 

ratelor de capital (72,92%), iar disponibilitățile în USD au fost utilizate cu preponderență 

pentru refinanţarea datoriei publice, respectiv pentru răscumpărarea la scadență a titlurilor 

de stat (90,71%). 

Rezerva financiară în valută la dispoziția MFP, constituită începând cu anul 2010 

pentru îmbunătățirea managementului datoriei publice și evitarea presiunilor sezoniere, 

care la data de 31.12.2015 a fost în sumă de 22.149,65 milioane lei, reprezintă 3,11% din 

PIB, în timp ce deficitul bugetului de stat, care la data de 31.12.2015 a fost în sumă de 

21.448,2 milioane lei, reprezintă 3,01% din PIB.  

Comparativ cu anul 2014, rezerva financiară în valută la dispoziția MFP a scăzut 

cu 12,08% (de la 25.193,7 milioane lei la 22.149,65 milioane lei), iar deficitul bugetar 

în anul 2015 a crescut cu 1,6% (de la 21.102,2 milioane lei la 21.448,2 milioane lei). 
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DATORIA PUBLICĂ GUVERNAMENTALĂ 
 

3.1. DATORIA PUBLICĂ GUVERNAMENTALĂ DIRECTĂ 

 

În „Contul general anual al datoriei publice guvernamentale la data de 31.12.2015” 

MFP a raportat un sold al datoriei publice guvernamentale directe în sumă de 

283.579,54 milioane lei (62.676,44 milioane euro), cu cea mai mare pondere în datoria 

publică a României (89,79%), în următoarea structură: 

- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Tipul instrumentului de datorie publică 
Sold la 

31.12.2014 
Sold la 

31.12.2015 
Creștere/ 

scădere (%) 
% 

0 1 2 3 4 = 3/2 5 

1 
Total datorie publică guvernamentală directă  
pe tipuri de instrumente, din care: 

265.449 283.580 6,8 100,0 

1.1 A. Certificate de trezorerie 10.793 9.176 -15,0 3,2 

1.2 B. Obligaţiuni de stat emise pe piața internă și externă 170.061 183.823 8,1 64,8 

1.3 
C. Împrumuturi de la instituţii financiare româneşti  
sau străine 

1.771 1.217 -31,3 0,4 

1.4 
D. Împrumuturi de la guverne şi agenţii guvernamen-
tale străine, instituţii financiare internaţionale sau de       
la alte organisme financiare internaţionale 

35.493 38.009 7,1 13,4 

1.5 
E. Împrumuturi de la UE (Regulamentul Consiliului 
Uniunii Europene nr. 332/2002) 

22.411 15.836 -29,3 5,6 

1.6 
F. Împrumuturi din disponibilităţile contului  
curent general al Trezoreriei Statului  

24.920 35.519 42,5 12,5 

1.7 G. Instrumente structurate 0 0   

1.8 H. Leasing financiar 0 0   

1.9 I. Instrumente de cash management 0 0   

1.10 J. Plasamente private 0 0   
 

Structura datoriei publice guvernamentale directe la data de 31.12.2015 este 

prezentată în graficul nr. 7 astfel: 

 
Grafic nr. 7 – Structura datoriei publice guvernamentale directe la data de 31.12.2015 
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Din analiza structurii datoriei publice guvernamentale directe pe tipuri de instru-

mente la data de 31.12.2015 se observă că cea mai mare pondere de 64,82% o dețin obli-

gațiunile de stat emise pe piața internă și externă, urmate de împrumuturile de la guverne 

și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte orga-

nisme financiare internaționale cu o pondere de 13,4%, împrumuturile din disponibilitățile 

contului curent general al Trezoreriei Statului cu o pondere de 12,53%, împrumuturile de la 

UE cu o pondere de 5,58%, în timp ce certificatele de trezorerie emise pe piața internă au 

fost de 3,24%, iar împrumuturile de la instituțiile financiare românești sau străine 0,43%. 

Față de anul 2014, creșterea cea mai mare a volumului instrumentelor de datorie 

publică guvernamentală directă a fost reprezentată de împrumuturile din disponibilitățile 

contului curent general al Trezoreriei Statului (42,54%) și de obligaţiuni de stat emise pe 

piața internă și externă (8,09%). În același timp, s-a constatat o scădere semnificativă a 

soldului împrumuturilor de la instituţii financiare româneşti sau străine (-31,30%) și a celor 

de la UE (Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 332/2002) (-29,34%). 

Situația privind rulajele pe structura datoriei publice guvernamentale directe se 

prezintă astfel: 

- milioane lei - 

Tipul instrumentului de datorie publică 

Rulajul anului 201412 Rulajul anului 2015 

Trageri/ 
Angajamente 

noi 

Rambursări/ 
Refinanțări 

Trageri/ 
Angajamente 

noi 

Rambursări/ 
Refinanțări 

Total datorie publică guvernamentală 
directă pe tipuri de instrumente, din care: 

73.289 48.636 61.011 47.192 

A. Certificate de trezorerie 12.823 12.328 11.856 13.474 

B. Obligaţiuni de stat emise pe piața internă 
și externă 

50.797 27.070 33.543 23.019 

C. Împrumuturi de la instituţii financiare 
româneşti sau străine 

60 744 23 604 

D. Împrumuturi de la guverne şi agenţii 
guvernamentale străine, instituţii financiare 
internaţionale sau de la alte organisme 
financiare internaţionale 

2.096 6.744 4.990 3.429 

E. Împrumuturi de la UE (Regulamentul 
Consiliului Uniunii Europene nr. 332/2002) 

0 0 0 6.668 

F. Împrumuturi din disponibilităţile contului 
curent general al Trezoreriei Statului13 

5.764 0 10.600 0 

G. Instrumente structurate 0 0 0 0 

H. Leasing financiar 0 0 0 0 

I. Instrumente de cash management 1.750 1.750 0 0 

J. Plasamente private 0 0 0 0 

                                                           
12 Potrivit prevederilor OMFP nr. 1059/2008, cu modificările și completările ulterioare, echivalentul în lei a 
tragerilor/angajamentelor noi și a rambursărilor/refinanțărilor a fost calculat de către MFP la un curs valutar mediu. 
13 Potrivit prevederilor OMFP nr. 1059/2008 „pentru împrumuturile din disponibilităţile contului curent general al 
Trezoreriei Statului se va trece doar creșterea/scăderea netă a soldului acestor împrumuturi”. 
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Din datele prezentate s-a constatat că în anul 2015 atât tragerile/angajamentele noi, 

cât și rambursările/refinanțările au scăzut față de anul precedent. Astfel, tragerile/angaja-

mentele noi au înregistrat o scădere cu 16,75%, iar rambursările/refinanțările cu 2,97%. 

Din tragerile/angajamentele noi raportate de MFP în anul 2015 a rezultat că cele 

mai utilizate instrumente de datorie publică guvernamentală au fost obligaţiunile de stat 

emise pe piața internă și externă, certificatele de trezorerie emise pe piața internă și 

împrumuturile din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului. 

Comparativ cu anul 2014, sume semnificative au fost disponibilizate pentru 

acoperirea deficitului bugetului de stat prin utilizarea instrumentului împrumuturi din dispo-

nibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului. Precizăm că aceste sume nu 

reprezintă rulajul anual al acestor împrumuturi, ci doar creșterea/scăderea netă a soldului 

acestora.  

Rambursările/refinanțările raportate în anul 2015 au fost efectuate în principal 

pentru obligaţiunile de stat emise pe piața internă și externă, certificatele de trezorerie 

emise pe piața internă, împrumuturile de la UE, împrumuturile de la guverne şi agenţii 

guvernamentale străine și împrumuturile de la instituţii financiare internaţionale sau de la 

alte organisme financiare internaţionale. 

 

A. Certificate de trezorerie 

 Soldul inițial al certificatelor de trezorerie raportat de către MFP la 01.01.2015 a 

fost de 10.793,44 milioane lei (2.422,01 milioane euro) și reprezintă valoarea certifi-

catelor de trezorerie contractate în anul 2014, scadente în anul 2015, în valoare de 

10.499,89 milioane lei și a certificatelor de depozit pentru populație în valoare de 293,55 

milioane lei.  

Volumul emisiunilor de certificate de trezorerie a fost în sumă de 11.856,20 

milioane lei, în scădere cu 7,92%, respectiv cu 1.020,17 milioane lei față de valoarea 

certificatelor de trezorerie emise în anul 2014 de 12.876,37 milioane lei și au fost utilizate, 

în principal, ca și în anul 2014, pentru refinanțarea datoriei publice (78,50%). 

Schematic, utilizarea certificatelor de trezorerie în anul 2015 este prezentată în 

graficul nr. 8 astfel: 
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Grafic nr. 8 – Utilizarea certificatelor de trezorerie în anul 2015 
 

Cu toate că refinanțarea titlurilor de stat a înregistrat cea mai mare creștere față de 

anul 2014 (28,47%), rambursările împrumuturilor temporare din disponibilitățile contului 

curent general al Trezoreriei Statului (42,20%) au deținut cea mai mare pondere în utili-

zarea certificatelor de trezorerie, ca şi în anul precedent.  

Valoarea totală a refinanţărilor aferente certificatelor de trezorerie ajunse la sca-

dență în anul 2015 a fost de 13.473,52 milioane lei (3.030,82 milioane euro). 

La data de 31 decembrie 2015, soldul final al certificatelor de trezorerie a fost în 

sumă de 9.176,11 milioane lei (2.028,09 milioane euro), reprezentând 3,24% din datoria 

publică guvernamentală directă. 

Precizăm faptul că soldul final al certificatelor de trezorerie include și soldul certifica-

telor de trezorerie pentru populaţie nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate 

de depozit, emise în anii anteriori, în sumă de 276,18 milioane lei la data de 31.12.2015. 

Potrivit informațiilor furnizate de către MFP, serviciul datoriei publice aferent instru-

mentului certificate de trezorerie se prezintă astfel: 

- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire 
Serviciul datoriei publice - certificate de trezorerie Creștere/scădere 

2014 2015 % 
0 1 2 3 4 = 3/2 

1 Rate de capital 12.327,50 13.473,50 9,30 

2 Dobânzi 511,10 289,60 -43,34 

3 Comisioane  3,90 3,00 -23,08 

4 Rata medie a dobânzii14 5,00 2,70 - 

Total: 12.842,50 13.766,10 7,19 

                                                           
14 Rata medie a dobânzii % a fost calculată ca raport între dobânda plătită în anul curent și soldul nerambursat la 
finele anului anterior. 
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Din datele prezentate se constată faptul că în anul 2015 MFP a contractat acest 

instrument cu costuri mai mici față de anul 2014, dobânzile înregistrând o diminuare cu 

43,34%, iar comisioanele cu 23,08%. De asemenea, se observă că rata medie a dobânzii 

în anul 2015 a fost de 2,7%, mult mai mică decât cea înregistrată în anul 2014 (5%). 

 

B. Obligaţiuni de stat emise pe piaţa internă și externă 

Soldul inițial al obligațiunilor de stat emise pe piața internă și externă raportat de 

către MFP la 01.01.2015 a fost de 170.061,07 milioane lei (37.942,27 milioane euro).  

Volumul emisiunilor şi redeschiderilor de obligațiuni de stat în anul 2015 a fost în 

sumă de 33.543,34 milioane lei, în scădere cu 33,97%, respectiv cu 17.253,87 milioane 

lei față de cel înregistrat în anul 2014 de 50.797,21 milioane lei și au fost utilizate în prin-

cipal în anul 2015, ca și în anul 2014 pentru refinanțarea datoriei publice (65,14%). 

Schematic, modul de utilizare a obligațiunilor de stat pe piață în anul 2015 este 

prezentat în graficul nr. 9 astfel: 

 
 

Grafic nr. 9 – Modul de utilizare a obligațiunilor de stat pe piață în anul 2015 
 

Cu toate că refinanțarea titlurilor de stat a înregistrat o creștere de 6,07% față de 

anul 2014, rambursările împrumuturilor temporare din disponibilitățile contului curent 

general al Trezoreriei Statului (35,04%) au deținut cea mai mare pondere în utilizarea 

obligațiunilor de stat, ca şi în anul precedent. 
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În anul 2015, MFP a lansat pentru populație prima emisiune de titluri de stat în 

cadrul Programului FIDELIS, prin intermediul – BCR, BRD - Groupe Société Générale și 

Raiffeisen Bank, obținând următoarele rezultate: 

 Suma finală – 65 milioane lei;  

 Dobânda finală – 2,15% stabilită la sfârșitul perioadei de subscriere;  

 Numărul de investitori – 1.236 (70% dintre investitori au subscris în medie sume 

peste 11.000 lei). 

Valoarea totală a refinanţărilor aferente celor 7 serii de obligațiuni de stat 

scadente în anul 2015 a fost de 23.018,64 milioane lei (5.178,55 milioane euro).  

La data de 31 decembrie 2015, soldul final al obligațiunilor de stat a fost în sumă 

de 183.823,20 milioane lei (40.628,40 milioane euro), reprezentând 64,82% din datoria 

publică guvernamentală directă. 

Potrivit informațiilor furnizate de către MFP, serviciul datoriei publice aferent instru-

mentului obligațiuni de stat se prezintă astfel: 

- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire 

Serviciul datoriei 
publice - obligațiuni 

Serviciul datoriei 
publice - 

euroobligațiuni 

Total serviciul datoriei 
publice - obligațiuni 

de stat 

Creștere/ 
scădere 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 % 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 

1 Rate de capital 27.123,9 18.573,8 0 4.445,0 27.123,9 23.018,8 -15,1 

2 Dobânzi 4.622,3 3.745,0 2.641,0 3.434,5 7.263,3 7.179,5 -1,2 

3 Comisioane  10,1 8,7 97,4 73,1 107,5 81,8 -23,9 

4 Rata medie a dobânzii15 4,7 3,6 5,8 5,1   - 

Total: 31.756,3 22.327,5 2.738,4 7.952,6 34.494,7 30.280,1 -12,2 
 

Costurile aferente obligațiunilor de stat la 31.12.2015, precum și ale celor con-

tractate în anul 2015 au fost mai mici față de anul 2014, dobânzile înregistrând o dimi-

nuare cu doar 1,2%, în timp ce comisioanele au fost mult mai mici față de anul 2014, în 

scădere cu 23,9%. Atât în cazul obligațiunilor, cât și în cel al euroobligațiunilor, rata medie 

a dobânzii în anul 2015 a înregistrat o scădere față de cea din anul 2014, de la 4,7% la 

3,6%, respectiv de la 5,8% la 5,1%. 

 

C. Împrumuturi de la instituţii financiare româneşti sau străine 

La data de 01.01.2015, soldul iniţial aferent împrumuturilor contractate de la insti-

tuţii financiare româneşti sau străine a fost în sumă de 1770,90 milioane lei (395,10 

milioane euro). 

                                                           
15 Rata medie a dobânzii % a fost calculată ca raport între dobânda plătită în anul curent și soldul nerambursat la 
finele anului anterior. 
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În cadrul acestei grupe, în anul 2015 nu au fost contractate împrumuturi noi și a fost 

efectuată o singură tragere în valoare de 5,11 milioane euro (22,69 milioane lei) din împru-

mutul în valoare de 14,70 milioane euro contractat de la BRD - Groupe Société Générale SA 

(Contractul de credit nr. 60/2014) pentru acoperirea parțială a contribuției părții române la 

finanţarea Proiectului „Centrala Electrică Paroșeni”, aprobat prin Legea nr. 121/2012. 

De altfel, în vederea finanțării de proiecte de investiții, începând cu anul 2008 

nu au mai fost contractate împrumuturi de la instituţii financiare româneşti sau stră-

ine, cu excepția celor 2 împrumuturi contractate de la Banca Comercială Română SA în 

anul 2013 și de la BRD - Groupe Société Générale SA în anul 2014 pentru acoperirea 

parțială a contribuției părții române la finanţarea Proiectului „Centrala Electrică Paroșeni”. 

Rambursările raportate de către MFP au fost în sumă de 603,56 milioane lei (135,78 

milioane euro) și au fost aferente unui număr de 11 împrumuturi/credite pentru finanțarea de 

proiecte/investiții, din cele 13 instrumente care intră în componența acestei grupe. 

Astfel, soldul final la data de 31.12.2015, aferent împrumuturilor contractate de la 

instituţii financiare româneşti sau străine, a fost în sumă 1.216,66 milioane lei (268,91 mili-

oane euro), în scădere cu 31,30% față de anul precedent în care a înregistrat o valoare de 

1.770,90 milioane lei (395,10 milioane euro) și reprezintă un procent de 0,43% din datoria 

publică guvernamentală directă.  

 

D. Împrumuturi de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, instituţii 

financiare internaţionale sau de la alte organisme financiare internaţionale 

MFP a raportat un sold iniţial la data de 01.01.2015 în sumă de 35.493,08 

milioane lei (7.918,85 milioane euro), aferent împrumuturilor contractate de la guverne şi 

agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organisme 

financiare internaţionale. 

În anul 2015, din împrumuturile de la guverne și agenții guvernamentale străine, 

instituții financiare internaționale sau de la alte organisme internaționale au fost efectuate 

trageri în valoare totală de 4.989,51 milioane lei (1.122,50 milioane euro), iar rambur-

sările ratelor aferente împrumuturilor de la guverne şi agenţii guvernamentale străine, insti-

tuţii financiare internaţionale sau de la alte organisme financiare internaţionale, raportate de 

către MFP în anul 2015 au fost în sumă de 3.429,23 milioane lei (771,48 milioane euro). 

MFP a raportat un sold final aferent împrumuturilor contractate de la guverne şi 

agenţii guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale sau de la alte organisme 

financiare internaţionale în sumă de 38.008,67 milioane lei (8.400,64 milioane euro), în 
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creștere cu 7,09% față de soldul înregistrat la finele anului 2014 de 35.493,08 milioane lei 

(7.918,85 milioane euro) și reprezintă 13,40% din datoria publică guvernamentală directă.  

În conformitate cu procedura contractării de împrumuturi de la guverne și agenții gu-

vernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme inter-

naționale, reglementată potrivit prevederilor cuprinse la pct. 4.1. a), b) 3. din HG nr. 

1470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, MFP a contractat în anul 2015 un 

număr de două împrumuturi în sumă totală de 500 milioane euro, după cum urmează: 

1. Împrumutul în valoare de 300 milioane euro acordat României de către 

Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

La data de 18.10.2013, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a soli-

citat MFP sprijinul „în realizarea unui demers către Banca Europeană de Investiții pentru 

includerea axelor și măsurilor eligibile a fi cofinanțate de BEI prin instrumentul bancar 

„Cadrul Național Strategic de Referință” (CNSR), care să acopere contribuția bugetului de 

stat la PNDR, respectiv, includerea proiectelor aprobate și pentru care s-au efectuat chel-

tuieli în perioada 2007-iunie 2013 în actualul CNSR, precum și contractarea unui nou 

CNSR în valoare de până la 300 milioane euro pentru proiectele aprobate și pentru care 

se vor efectua plăţi în perioada iulie 2013-decembrie 2015. Aceste acțiuni vor contribui 

atât la reducerea presiunilor asupra bugetului național pentru asigurarea cofinanțării 

proiectelor finanțate din PNDR, cât și la creșterea absorbției fondurilor europene”. 

Urmare a acestei solicitări, MFP a negociat și a încheiat cu BEI Contractul de finanţare 

(BEI 83.084) în valoare de 110 milioane euro, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, al 

cărui scop a fost acela de a asigura cofinanțarea parțială de către BEI a contribuţiei bugetului 

de stat la PNDR pentru perioada 2007-2013, program constituit în baza art. 15 din Regu-

lamentul Consiliului CE 1698/2005 privind susținerea dezvoltării rurale de către Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Ulterior, la data de 16 mai 2014, MFP și BEI au 

încheiat Contractul de finanțare amendat și reconfirmat (BEI 83.395), prin care s-a majorat 

valoarea împrumutului la suma de 300 milioane euro. Aceste contracte au fost aprobate prin 

Legea nr. 18/3 martie 2015 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi 

Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amen-

damentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti 

la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în 

vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

(PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013. 



33 

Din verificarea efectuată s-a constatat faptul că în perioada iulie-decembrie 2015, MFP 

a efectuat 3 trageri prin care a tras integral împrumutul în valoare de 300 milioane euro. 

De asemenea, s-a constatat că, în anul 2015, în bugetul MADR la titlul 65 „Cheltuieli 

aferente programelor cu finanțare rambursabilă” nu au fost alocate fonduri în contul tra-

gerilor efectuate din acest împrumut, sumele reprezentând finanțarea națională aferentă 

măsurilor din PNDR, fiind cuprinse la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”. Astfel, cofinanțarea proiectelor pentru care s-au 

efectuat plăţi în perioada iulie 2013-decembrie 2015 nu a fost asigurată din acest împrumut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Împrumutul în valoare de 200 milioane euro acordat României de către 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanțarea Proiec-

tului privind învăţământul secundar, ratificat prin Legea nr. 234/2015 pentru ratificarea 

Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) a fost desemnat agenţie de 

implementare şi, în această calitate, i s-a delegat întreaga autoritate şi responsabilitate în 

realizarea proiectului. 

Obiectivele Proiectului vizează îmbunătăţirea tranziţiei de la învăţământul secundar 

superior către învăţământul terţiar şi creşterea gradului de menţinere în primul an de 

învăţământ terţiar în instituţiile de învăţământ care vor fi incluse în proiect. 

Din documentele prezentate s-a constatat faptul că pentru realizarea Proiectului 

privind învăţământul secundar în anul 2015 au fost efectuate cheltuieli din intrări de 

credite externe în sumă de 0,45 milioane euro, dar nu a fost efectuată nicio tragere 

din împrumut. 

În fapt, scopul contractării acestui împrumut a fost pentru finanțarea 

deficitului bugetar și/sau pentru refinanțarea datoriei publice și nu pentru 

asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din PNDR. 

Deși legislația națională în domeniul datoriei publice permite acest lucru, 

politica de contractare a împrumuturilor de stat trebuie să fie orientată către 

efectuarea de cheltuieli productive, şi anume realizarea de investiţii în resurse 

umane, în infrastructură, în cercetare, în tehnologie şi tehnică avansată şi alte 

activităţi benefice pe termen lung, care pot să asigure în viitor atât rambursarea 

obligaţiilor statului şi plata dobânzilor aferente, cât şi dezvoltarea economiei în 

ansamblu.   
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În anul 2015, din împrumuturile de la guverne și agenții guvernamentale străine, 

instituții financiare internaționale sau de la alte organisme internaționale au fost efectuate 

trageri în valoare totală de 4.989,51 milioane lei (1.122,50 milioane euro). 

Din datele prezentate de către MFP s-a constatat faptul că, din totalul celor 13 împru-

muturi din care au fost efectuate trageri în anul 2015, 12 împrumuturi au fost acordate pentru 

finanţarea de proiecte de investiții, în baza acordurilor de împrumut/contractelor de finanțare 

încheiate cu instituțiile financiare internaționale (dintre care 10 împrumuturi aflate în 

administrarea MFP), iar un împrumut a fost destinat finanțării deficitului bugetar (BIRD 8382). 

Astfel, în anul 2015, MFP a efectuat trageri, în baza prevederilor art. 14 din OUG nr. 

64/2007, în valoare de 1.605,9 milioane lei din 10 împrumuturi aflate în administrarea sa, 

acordate pentru finanţarea de proiecte de investiții, sume pe care le-a utilizat pentru 

refinanțarea datoriei publice, precum și pentru consolidarea rezervei financiare în valută, la 

care se adaugă și tragerea efectuată de MFP din împrumutul destinat finanțării deficitului 

bugetar în valoare de 3.333,8 milioane lei. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cheltuielile aferente realizării proiectelor de investiții finanțate din împrumuturi pre-

luate spre administrare de către MFP în baza prevederilor art. 14 din OUG nr. 64/2007 

sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite, ca sume alocate din intrări de 

credite externe, la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”. 

Potrivit Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare 

a proiectelor de buget pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2018, precum şi limi-

tele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, în acest titlu sunt cuprinse 

cumulat echivalentul în lei al sumelor evidenţiate ca intrări de credite, precum şi com-

ponenta locală aferentă proiectului, inclusiv taxe şi impozite.  

La data de 31.12.2015, cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă 

au fost în sumă de 725,8 milioane lei, reprezentând un procent de 0,6% din totalul 

cheltuielilor bugetare, în scădere cu 53,7% comparativ cu 31 decembrie 2014. 

Potrivit datelor furnizate de MFP - Direcția Generală de Programare Bugetară, prin 

„Situația alocărilor bugetare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare ram-

În concluzie, deși legislația națională în vigoare, aferentă domeniului 

datoriei publice permite acest lucru, din totalul tragerilor efectuate în anul 2015 

din împrumuturile acordate pentru finanțarea proiectelor, un procent de numai 

1% a fost destinat exclusiv pentru finanțarea proiectelor, restul de 99% fiind 

utilizat pentru refinanțarea datoriei publice și consolidarea rezervei financiare 

în valută.  
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bursabilă” se constată că în anul 2015 bugetul inițial a fost aprobat în sumă de 1.696,42 

milioane lei, reprezentând 72,25% din necesarul solicitat de ordonatorii principali de credite 

(2.347,94 milioane lei), iar ca urmare a rectificărilor, acesta a fost diminuat până la suma de 

1.226,76 milioane lei, un procent de alocare de 52,25% din același necesar. Cu toate 

acestea, sumele alocate finanțării proiectelor au fost cheltuite în procent mediu de numai 

59,15%, procentul cel mai scăzut înregistrându-se la Ministerul Educației și Cercetării 

Naționale (43,18%). 

De asemenea, mai mult de jumătate (55,19%) din fondurile aprobate la titlul 65 

„Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" au fost alocate Ministerului Trans-

porturilor (676,93 milioane lei) pentru finanțarea programelor de restructurare a drumurilor 

afectate de inundații, de modernizare a metroului – etapa V, a autostrăzii Cernavodă-

Constanța etc. 

Potrivit „Situației împrumuturilor MT aflate în implementare la 31.12.2015”, comuni-

cată de către MFP - Direcția Generală Relații Financiare Internaționale, fondurile aprobate 

la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, alocate Ministerului 

Transporturilor în sumă de 676,93 milioane lei, a fost alocată în principal în vederea 

realizării Proiectului privind eliminarea efectelor inundaţiilor suma de 261,2 milioane lei, 

din care suma de 180 milioane lei ca „Intrări de credite externe”. 

Totodată, s-a constatat că datele prezentate de către MFP - Direcția Generală 

Relații Financiare Internaționale cu privire la cheltuielile raportate la titlul 65 „Cheltuieli 

aferente programelor cu finanţare rambursabilă” de către Ministerul Transporturilor în anul 

2015 nu corespund cu cele raportate de către MFP - Direcția Generală de Programare 

Bugetară, diferența între cele două raportări fiind de 0,63 milioane lei. „Serviciul mana-

gementul împrumuturilor externe” din cadrul DGRFI, care are ca atribuție primirea rapor-

tărilor privind sumele aferente execuţiei bugetare de la beneficiarii proiectelor cu finanţare 

din împrumuturile/garanţiile guvernamentale şi transmiterea informaţiilor centralizate 

DGTDP, a efectuat corecțiile corespunzătoare. 

Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundații a fost finanțat prin 

Contractul de finanţare nr. 23.371 în valoare totală de 300 milioane euro, aprobat prin Legea 

nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca 

Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de 

inundații, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005. 

Ca urmare a anulării la data de 11 decembrie 2013 a sumei de 27 milioane euro 

(din care suma de 24 milioane euro aferentă componentei de drumuri naționale), 
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valoarea componentei de drumuri naționale din cadrul Proiectului a fost în sumă de 457,07 

milioane euro, astfel: 

Nr. 
crt. 

Surse de finanțare proiect 
Inițial Final 

Mil. euro Mil. lei Mil. euro Mil. lei 

0 1 2 3 4 5 

1 Împrumut 297,0 1.291,9 273,0 1.187,5 

2 Componenta locală 184,1 756,6 184,1 756,6 

TOTAL PROIECT BEI II 481.1 2.048,5 457,1 1.944,1 
 

La data de 03.12.2012, MFP a efectuat ultima tragere din acest împrumut, valoarea 

totală a tragerilor la acea dată fiind în valoare de 273 milioane euro. Cu toate că până la 

data de 31.12.2012 au fost efectuate toate tragerile din împrumutul BEI II, termenul de 

finalizare a proiectului a fost prelungit până la data de 31.12.2017. 

Potrivit prevederilor contractului de finanțare, perioada de implementare a 

proiectului era de 4 ani, respectiv până la data de 31 decembrie 2009. Până la această 

dată au fost efectuate trageri în sumă de 89 milioane euro, reprezentând un procent de 

30% din valoarea totală a împrumutului în valoare de 300 milioane euro. 

În vederea finanțării Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundații, 

în perioada 2006-2015, CNADNR a solicitat un necesar de fonduri în sumă de 7.322,59 

milioane lei. Potrivit legii bugetului de stat, în această perioadă au fost alocate fonduri în 

sumă de 1.656,15 milioane lei. 

Situația alocării fondurilor destinate finanțării proiectului față de cea a necesarului 

solicitat de CNADNR se prezintă după cum urmează: 

- mii lei - 

Anul 
Necesar 
solicitat 

Sume alocate 
inițial 

în BVC 

Procent 
de alocare 
inițială (%) 

Sume alocate 
definitiv 
în BVC 

Procent 
de alocare 

definitivă (%) 
0 1 2 3 = 1/2 4 5 = 4/1 

2006 210.097 195.471 93,04 209.000 99,48 

2007 254.173 126.865 49,91 157.697 62,04 

2008 1.444.633 115.837 8,02 173.997 12,04 

2009 1.358.394 203.809 15,00 256.517 18,88 

2010 697.939 209.066 29,95 223.237 31,99 

2011 1.156.451 530.297 45,86 201.898 17,46 

2012 934.607 76.660 8,20 86.950 9,30 

2013 475.798 49.743 10,45 79.004 16,60 

2014 386.231 31,202 8,08 25.719 6,66 

2015 404.267 322.552 79,79 242.132 59,89 

Total: 7.322.590 1.861.502 25,422 1.656.151 22,62 
 

Se constată astfel că sursele de finanțare a proiectului au fost asigurate inițial în 

bugetul de venituri și cheltuieli în procent mediu de numai 25,42% din necesarul solicitat 

de către CNADNR, cel mai scăzut procent de alocare înregistrându-se în anul 2008 

(8,02%). 
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Ca urmare a rectificărilor bugetare, nivelul alocațiilor bugetare aferente finanțării 

proiectului s-a diminuat, ajungând la suma de 1.656.151 mii lei, respectiv la un procent 

mediu de alocare de 22,62% din necesarul solicitat de către CNADNR, cel mai scăzut 

procent de alocare înregistrându-se în anul 2014 (6,66%). 

Cu toate că MFP a efectuat toate tragerile din împrumutul BEI II până la data 

de 31.12.2012, s-a invocat lipsa resurselor financiare de la bugetul de stat pentru fi-

nanțarea Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundații. 

Din cauza neasigurării surselor de finanțare, unele lucrări de construcții atribuite 

prin contractele încheiate în cadrul proiectului au fost suspendate. Astfel, lucrările deja 

executate s-au degradat, urmând ca acestea să fie refăcute, cheltuielile efectuate fiind 

ineficiente şi neeconomicoase. 

Fondurile de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor sunt alocate la titlul 65 

„Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” în limitele de cheltuieli 

aprobate de guvern și comunicate de MFP, iar detalierea pe naturi de cheltuieli, pe pro-

grame și proiecte este efectuată de către ordonatorii principali de credite. 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, din verificările efectuate s-a constatat că valoarea totală aprobată a 

programului este mai mare cu 199,15 milioane lei, echivalent a 44,26 milioane euro, față de 

valoarea proiectului, prevăzută în contractul de finanțare aprobat prin Legea nr. 218/2006. 

Astfel, în „Sinteza finanțării programului finanțat potrivit Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 64/2007” anexă la bugetul Ministerului Transporturilor, aprobat prin Legea nr. 

186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 și prin Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 

anul 2016, valoarea totală a programului pentru proiectul BEI II - 23.371 a fost în sumă de 

2.143,28 milioane lei, mai mare cu 199,15 milioane lei față de valoarea proiectului în sumă 

de 1.944,17 milioane lei, prevăzută în contractul de finanțare. 

Valoarea bugetului aferent Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate 

de inundații, finanțat din împrumutul BEI II a fost majorată nejustificat cu suma de 

199,15 milioane lei (echivalent a 44,26 milioane euro) față de valoarea aprobată prin 

contractul de finanțare, din cauza faptului că direcțiile de specialitate din cadrul 

MFP nu au analizat și monitorizat datele transmise de către CNADNR, date care nu 

au fost fundamentate corespunzător.  

 

În concluzie, MFP nu corelează fondurile alocate de la bugetul de stat pentru 

realizarea proiectelor (la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare 

rambursabilă”) cu tragerile din împrumuturile contractate pentru finanțarea 

acestor proiecte de investiții/necesități prioritare pentru economia românească. 
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Serviciul managementul împrumuturilor externe din cadrul DGRFI, care are ca 

atribuție monitorizarea aplicării prevederilor acordurilor de împrumut, conform dosarelor 

juridice ale acestora, urmează să clarifice cu CNADNR majorarea nejustificată a valorii 

Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundații față de cea aprobată prin 

contractul de finanțare. 
 

E. Împrumuturi de la UE (Regulamentul Consiliului UE nr. 332/2002) 

La data de 01.01.2015, soldul iniţial aferent împrumuturilor contractate de la 

Uniunea Europeană a fost în sumă de 22.410,5 milioane lei (5.000 milioane euro). 

În cadrul acestei grupe, în anul 2015 nu au fost contractate împrumuturi noi și a fost 

efectuată o singură rambursare în valoare de 1.500 milioane euro (6.667,5 milioane lei) din 

împrumutul ratificat prin OUG nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere 

dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 

2009 şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000 milioane euro, dintre România, în 

calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului şi 

Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 

şi la Bucureşti la 18 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 364/2009. 

Astfel, soldul final la data de 31.12.2015, aferent împrumuturilor contractate de la 

Uniunea Europeană, a fost în sumă 15.835,75 milioane lei (3.500 milioane euro), în 

scădere cu 29,34% față de anul precedent și reprezintă un procent de 5,58% din datoria 

publică guvernamentală directă. 

Potrivit informațiilor furnizate de către MFP, Serviciul datoriei publice aferent instru-

mentelor împrumuturi de la instituţii financiare (punctele D, E și F din Contul general anual 

al datoriei publice pe anul 2015) se prezintă astfel: 

  - milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire 

Serviciul datoriei publice –  
împrumuturi de la instituţii financiare 

Creștere/scădere 

2014 2015 % 

0 1 2 3 4 = 3/2 

1 Rate de capital 7.488,4 10.700,1 42,89 

2 Dobânzi 1.592,9 1.556,0 -2,32 

3 Comisioane  13,7 15,4 12,41 

4 Rata medie a dobânzii16 2,5 2,6 
 

Total: 9.095,0 12.271,5 34,93 
 

Din datele prezentate se constată faptul că valoarea ratelor de capital aferente 

împrumuturilor de la instituţii financiare, plătite în anul 2015, au fost mai mari cu 42,89% 

față de cele din anul 2014. 

                                                           
16 Rata medie a dobânzii % a fost calculată ca raport între dobânda plătită în anul curent și soldul nerambursat la 
finele anului anterior. 
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Costurile aferente împrumuturilor de la instituţii financiare, plătite în anul 2015, au 

fost mai mici față de cele plătite în anul 2014, dobânzile înregistrând o diminuare cu 

2,32%, iar comisioanele o creștere cu 12,41%. Rata medie a dobânzii în anul 2015 nu a 

înregistrat modificări semnificative față de cea aferentă anului 2014, situându-se în jurul 

valorii de 2,5%. 

În anul 2015 a fost atins vârful de plată pentru achitarea datoriilor aferente pachetului 

de asistență externă contractat în 2009 prin Acordul Stand-by încheiat cu FMI, CE şi BIRD, 

suma totală plătită (inclusiv dobânzi și comisioane) fiind de 1.798,74 milioane euro, astfel: 

- milioane euro - 

Nr. 
crt. 

Împrumuturi 
Data 

scadentă 

Valoare 

Rate de 
capital 

Dobânzi şi 
comisioane 

Total 

0 1 2 3 4 5 

1 FMI/Tranșele III și IV, rata 8 23.02.2015 169,0 1,8 170,8 

2 CE/Tranșa nr. 1 20.01.2015 1.500,0 150,7 1.650,7 

3 BIRD 
 

- 10,3 10,3 

Total an 2015 
 

1.635,94 162,8 1.798,74 

 

F. Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului 

La data de 01.01.2015, soldul iniţial aferent împrumuturilor din disponibilităţile 

contului curent general al Trezoreriei Statului a fost în sumă de 24.919,52 milioane lei 

(5.559,79 milioane euro). 

În anul 2015, MFP a raportat, conform prevederilor OMFP nr. 1059/2008, cu modifi-

cările și completările ulterioare, trageri/angajamente noi aferente împrumuturilor din dispo-

nibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului, înregistrând creșterea netă a sol-

dului acestor împrumuturi în sumă totală de 10.599,63 milioane lei (2.384,62 milioane 

euro), reprezentând o creștere de 83,90% față de trageri/angajamente raportate în anul 

2014 de 5.763,70 milioane lei (1.296,79 milioane euro). 

 La data de 31.12.2015, MFP a raportat în contul general anual al datoriei publice 

un sold final de 35.519,15 milioane lei (7.850,40 milioane euro), în creștere cu 42,53% 

față de anul precedent și reprezintă un procent de 12,53% din datoria publică guverna-

mentală contractată direct de stat. 

Potrivit informațiilor furnizate de către MFP, serviciul datoriei publice aferent instru-

mentului „Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului” se 

prezintă astfel: 
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- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire 

Serviciul datoriei publice –  
împrumuturi din disponibilitățile contului  

curent general al Trezoreriei Statului 

Creștere/ 
 scădere 

2014 2015 % 
0 1 2 3 4 = 3/2 

1 Rate de capital 0 0 0 

2 Dobânzi 40,4 15,2 -62,38 

3 Comisioane 0 0 0 

4 Rata medie a dobânzii17 0,2 01 
 

Total: 40,4 15,2 
 

 

Din datele prezentate se observă faptul că atât în anul 2014, cât și în anul 2015 nu 

au fost înregistrate rambursări ale împrumuturilor din disponibilitățile contului curent gene-

ral al Trezoreriei Statului. Cu toate acestea, așa cum a rezultat din situațiile referitoare la 

utilizarea titlurilor de stat în anul 2015, au fost efectuate rambursări ale împrumuturilor din 

disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului în sumă totală de 16.747,67 

milioane lei, după cum urmează: 

- Certificate de trezorerie în sumă de 5.002,82 milioane lei; 

- Obligațiuni de stat în sumă de 11.744,85 milioane lei. 

Costurile aferente acestei grupe de instrumente au fost mai mici față de anul 2014, 

dobânzile înregistrând o diminuare cu 62,38%, scădere care se datorează, în principal, 

reducerii ratei medii a dobânzii în anul 2015 la 0,1% de la 0,2%. 

Cu privire la instrumentele prezentate la punctele G, H, I și J în Contul general 

anual al datoriei publice pe anul 2015, respectiv Împrumuturi structurate, Leasing 

financiar, Instrumente de cash management și Plasamente private precizăm faptul că 

aceste instrumente de datorie publică nu au prezentat sold inițial și mişcări în cursul anului 

financiar auditat. 
 

 

3.2. DATORIA PUBLICĂ GUVERNAMENTALĂ GARANTATĂ 
 

În „Contul general anual al datoriei publice la data de 31.12.2015”, MFP a raportat 

un sold al datoriei publice guvernamentale garantate în sumă de 15.563,1 milioane lei 

(3.439,7 milioane euro), cu o pondere de 4,93% în datoria publică a României, în urmă-

toarea structură: 

I. Garanţii guvernamentale acordate în baza legilor speciale în sumă de 12.908,3 

milioane lei (2.852,9 milioane euro); 

II. Alte garanţii guvernamentale în sumă de 2.654,8 milioane lei (586,8 milioane euro). 

                                                           
17 Rata medie a dobânzii % a fost calculată ca raport între dobânda plătită în anul curent și soldul nerambursat la 
finele anului anterior. 
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I. Garanţiile guvernamentale acordate în baza legilor speciale la data de 01.01.2014 

au fost în sumă de 10.576,19 milioane lei (2.359,65 milioane euro). 

În anul 2015 au fost emise garanţii în valoare totală de 2.985,16 milioane lei, astfel: 

 Programul guvernamental Prima Casă (OUG nr. 60/2009) – suma de 2.960,41 

milioane lei; 

 Programul guvernamental Reabilitare termică (OUG nr. 69/2010) – suma de 0,24 

milioane lei; 

 Program de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii (OUG nr. 

92/2013) – suma de 21,26 milioane lei; 

 Programul de stimulare a achiziționării de autoturisme noi (OUG nr. 66/2014) – 

suma de 3,26 milioane lei. 

Ieşirile raportate de către MFP au fost în sumă de 720,85 milioane lei, din care: 

- anulări în sumă de 245,48 milioane lei; 

- rambursări beneficiari în sumă de 468,10 milioane lei; 

- plăți efectuate de către MFP în sumă de 7,27 milioane lei. 

Astfel, soldul final la data de 31.12.2015, aferent garanţiilor guvernamentale 

acordate în baza legilor speciale, a fost în sumă 12.908,3 milioane lei (2.852,9 milioane 

euro), în creștere cu 22,05% față de finele anului 2014 și este prezentat schematic în 

graficul nr. 10: 

 
Grafic nr. 10 – Structura garanţiilor guvernamentale acordate în baza legilor 

speciale, la data de 31.12.2015 
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Garanțiile acordate pentru creditele contractate în cadrul Programului guverna-

mental „Prima Casă” au deținut ponderea cea mai mare (97,6%) în totalul garanţiilor 

guvernamentale acordate în baza legilor speciale. Acest fapt se datorează condițiilor avan-

tajoase de achiziționare sau construire a unei locuințe de către persoanele fizice eligibile, 

programul cunoscând o dinamică semnificativă. 

În cadrul acestui program, în anul 2015 a fost emis un număr de 35.080 de garanții în 

valoare de 2.960,41 milioane lei, iar MFP a achitat suma 7,27 milioane lei în contul unui 

număr de 96 de garanţii executate în cadrul Programului „Prima Casă”. Din sumele achitate 

de către MFP au fost recuperate de către organele competente ale ANAF sume în valoare 

de 4,3 milioane lei. 

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din OUG nr. 92/2013 privind aprobarea Progra-

mului de garantare a creditelor, pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea de ga-

ranţii în cadrul programului, precum şi pentru finanţarea anuală a capitalului, MFP a con-

stituit fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, gestionat prin contul curent general 

al Trezoreriei Statului. 

În anul 2015, MFP a încasat la fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii 

suma de 1,146 milioane lei și nu a efectuat nicio plată în contul garanțiilor acordate, ci 

doar plăți reprezentând restituiri de sume creditoare în sumă de 0,012 milioane lei. 

În ceea ce privește încasările la fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 

încasările din comisioane au avut ponderea cea mai mare (50,09%) din totalul sumelor 

încasate. 

 

 

II. Alte garanţii guvernamentale au prezentat un sold inițial la data de 01.01.2015 

în sumă de 4.437,36 milioane lei. 

În anul 2015 nu au fost acordate garanții pentru finanţări rambursabile contractate 

de operatorii economici și pentru finanţări rambursabile contractate de autorităţile adminis-

traţiei publice locale. 

Pentru garanțiile acordate anterior, în anul 2015 au fost efectuate rambursări în 

valoare de 2.094,14 milioane lei. 

Astfel, la data de 31.12.2015, soldul Alte garanţii guvernamentale a fost în sumă 

de 2.654,78 milioane lei (586,76 milioane euro), în scădere cu 43,98% față de finele 

anului 2014 și cuprinde: 

A. Garanţiile acordate pentru finanţări rambursabile contractate de operatorii 

economici în sumă de 2.369,08 milioane lei (523,61 milioane euro), reprezentând un 

procent de 89,24% din totalul altor garanţii guvernamentale. 
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În cursul anului 2015 au fost efectuate plăţi de către MFP, în calitate de garant, din 

fondul de risc în sumă de 86,98 milioane lei, în contul creditelor externe contractate de către: 

- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Nr. Scrisoare 
garanţie 

Beneficiar/Creditor Baza legală Plăți Pondere - % 

0 1 2 3 4 5 

1 174 CONEL/BIRD OG 41/29.08.1995 33,74 38,79 

2 180 SNCFR/BIRD OG 12/ 23.01.1996 7,77 8,93 

3 5238 
CN de Căi Ferate CFR 

SA/BERD 
Legea nr. 588/22.12.2003 3,23 3,71 

4 5325 
Electrocentrale Bucureşti/ 

Société Générale 
HG 1312/2003, modif.  

cu HG 2062/2004 
42,24 48,56 

Total:  86,98 100,00 
 

Din sumele plătite în anul 2015 din fondul de risc de către MFP, în calitate de 

garant, plata efectuată pentru Electrocentrale Bucureşti a înregistrat ponderea cea mai 

mare (48,56%), urmată de cea pentru CONEL (38,79%). 

 

B. Garanţiile acordate pentru finanţări rambursabile contractate de autori-

tăţile administraţiei publice locale în sumă de 285,7 milioane lei (63,15 milioane euro) 

reprezintă un procent de 10,76% din totalul altor garanţii guvernamentale. 

În cursul anului 2015 au fost efectuate plăţi de către MFP, în calitate de garant, din 

fondul de risc în sumă de 105,36 milioane lei în contul garanției acordate pentru contractarea 

împrumuturilor externe de către Consiliul Judeţean Suceava sau de către acesta împreună cu 

consiliile locale asociate de la Erste Group Bank, în baza HG nr. 484/2002, pentru finanțarea 

Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”. 

Potrivit prevederilor OUG nr. 64/2007, pentru acoperirea riscurilor financiare care 

decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de 

la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîm-

prumutate beneficiarilor finali, MFP a constituit fondul de risc, gestionat prin contul curent 

general al Trezoreriei Statului. 

În anul 2015, MFP a efectuat din fondul de risc plăți în sumă de 147,57 milioane lei, 

în timp ce încasările se situează la mai puțin de jumătate din această valoare, fiind în sumă 

de 63,19 milioane lei. De asemenea, în totalul plăților efectuate din fondul de risc, 

ponderea cea mai mare o reprezintă plățile efectuate de MFP în calitate de garant (95,5%). 

În ceea ce privește încasările la fondul de risc, sumele recuperate de către organele 

fiscale competente în contul ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri afe-

rente finanțărilor rambursabile subîmprumutate și/sau garantate de stat, plătite de către MFP 
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în numele subîmprumutatului și/sau garantatului reprezintă 42,4% din totalul sumelor 

încasate.  

În concluzie, structura datoriei publice guvernamentale pe anul 2015 a fost următoarea: 

 Datoria publică guvernamentală directă a fost în sumă de 283.579,54 milioane lei 

(62.676,44 milioane euro), cu cea mai mare pondere în datoria publică a României 

(89,79%), iar în cadrul acesteia ponderea cea mai mare, de 64,82%, o dețin obligațiunile 

de stat emise pe piața internă și externă. 

 Datoria publică guvernamentală garantată a fost în sumă de 15.563,1 milioane lei 

(3.439,7 milioane euro), cu o pondere de 4,93% în datoria publică a României. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. CONSTATĂRI CU PRIVIRE LA DATORIA PUBLICĂ GUVERNAMENTALĂ, 

REZULTATE DIN ACȚIUNILE DE CONTROL EFECTUATE DE CĂTRE                            

CURTEA DE CONTURI LA ENTITĂȚILE BENEFICIARE 

 

Ca urmare a acțiunilor de control efectuate de către 

Curtea de Conturi la entitățile beneficiare au rezultat abateri în 

valoare totală de 324,97 milioane lei și 1,23 milioane euro, 

din care prejudicii în sumă totală de 14,48 milioane lei și 

abateri financiar-contabile în sumă totală de 310,49 milioane 

lei și 1,23 milioane euro. 

 

Cu privire la legalitatea utilizării sumelor alocate de către MFP în contul cheltuielilor 

bugetare efectuate de către subîmprumutați, pe parcursul anului 2015 s-au efectuat acțiuni 

de control privind legalitatea contractării, utilizării și rambursării sumelor contractate direct 

și subîmprumutate la entitățile beneficiare, rezultând următoarele constatări: 

Principalele concluzii rezultate sunt acelea că, în anul 2015, MFP a con-

tractat un împrumut care nu a fost utilizat pentru asigurarea cofinanțării pro-

iectelor finanțate din PNDR, scopul contractării acestui împrumut a fost pentru 

finanțarea deficitului bugetar și/sau pentru refinanțarea datoriei publice, și că 

din totalul tragerilor efectuate în anul 2015 din împrumuturile acordate pentru 

finanțarea proiectelor un procent de numai 1% a fost destinat exclusiv pentru 

finanțarea proiectelor, restul de 99% fiind utilizat pentru refinanțarea datoriei 

publice și consolidarea rezervei financiare în valută. 
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Sintetic, principalele aspecte constatate cu privire la 

utilizarea fondurilor provenite din împrumutul BEI 23.371 

(BEI II) aprobat prin Legea nr. 218/2006, pentru finanțarea 

„Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate de 

inundații” sunt următoarele: 

A. Abateri de la legalitate și regularitate care au determinat producerea de 

prejudicii în sumă totală de 14,40 milioane lei: 

 Au fost decontate lucrări de „Amenajări drumuri laterale” în sumă de 0,02 milioane 

lei, lucrări care, potrivit expertizei, nu au fost executate conform detaliilor de execuție. 

 Au fost efectuate cheltuieli ineficiente şi neeconomicoase în sumă totală de 5,62 

milioane lei, reprezentând plata unor lucrări de suprastructură deja executate care s-au 

degradat și care urmează să fie refăcute. 

B. Abateri de la legalitate și regularitate care nu au determinat producerea de 

prejudicii în sumă totală de 199,15 milioane lei, dintre care: 

 Bugetul Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, finanțat din 

împrumutul BEI II a fost majorat nejustificat cu suma de 199,15 milioane lei (echivalent a 

44,26 milioane euro) față de valoarea aprobată a acestuia prin contractul de finanțare, 

ratificat prin Legea nr. 218/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

 În perioada 2006-prezent, Serviciul Audit nu a elaborat un raport final de audit 

public intern referitor la Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații finanțat 

din fonduri BEI, în baza Contractului de finanțare 23.371/2006, în condițiile în care această 

misiune a fost prevăzută în planurile anuale pentru anul 2011, respectiv 2014. Sistemul de 

control intern organizat în cadrul CNADNR SA nu a funcționat corespunzător pe întreaga 

perioadă (2006-2016) de implementare a Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate 

de inundații finanțat din fonduri BEI II - 23.371. 

 Gestionarea şi utilizarea ineficientă a fondurilor provenite din Împrumutul BEI II - 

23.371, precum şi neasigurarea fondurilor de la bugetul de stat au avut drept consecinţă 

nefinalizarea obiectivelor Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, 

înregistrându-se o întârziere de peste 8 ani de la termenul de finalizare prevăzut inițial în 

contractul de finanțare.  
 

 Sintetic, principalele aspecte constatate cu privire la 

utilizarea fondurilor provenite din împrumutul BIRD 4758 

aprobat prin Legea nr. 170/2005 finanțarea „Proiectului 

pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură” sunt următoarele:  
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 A. Abateri de la legalitate și regularitate care au determinat producerea de 

prejudicii în sumă totală de 0,08 milioane lei, dintre care: 

 Efectuarea plăților s-a realizat pe baza facturilor anexate la ordinele de plată, vizate 

pentru control financiar preventiv, însoțite, în general, de referatele de necesitate aprobate 

de conducerea UMP, dar din care nu reiese necesitatea și oportunitatea achiziționării, 

sursa de finanțare și nici produsele solicitate; aceste referate fiind formale, întocmite la 

modul general („cumpărarea de consumabile imprimantă, papetărie și produse curățenie 

sau cumpărarea de papetărie, rechizite, consumabile, diverse articole de papetărie” etc.). 

 UMP a efectuat plăți care nu au avut la bază documente justificative, așa cum 

stabilesc prevederile legale.  

 Au fost constatate deficiențe la predarea creanțelor, datoriilor și bunurilor 

achiziționate în cadrul proiectelor către MADR, la încetarea activității UMP. 

B. Abateri de la legalitate și regularitate care nu au determinat producerea de 

prejudicii în sumă totală de 101,39 milioane lei, dintre care: 

 Nu a fost respectat principiul specializării bugetare, în sensul că fondurile primite 

sub forma alocațiilor bugetare anuale la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu 

finanțare rambursabilă” nu au fost repartizate și evidențiate pentru fiecare proiect în parte, 

astfel încât cheltuielile efectuate să se încadreze în limitele creditelor bugetare, a 

fondurilor disponibile și potrivit destinațiilor stabilite prin bugetul aprobat anual. 

 În anul 2012 au fost solicitate deschideri de credite bugetare mai mari cu 2,8 

milioane lei față de valoarea plăților efectuate. 

 Neînregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare în mod 

cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de 

intrare a acestora în entitate şi sistematic în conturile sintetice şi analitice corespunzătoare 

operațiunilor în cauză. Nu au fost respectate prevederile legale referitoare la întocmirea și 

circuitul unor documente financiar-contabile. 

 Activitatea de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor nu a fost orga-

nizată corespunzător. 

 Nu a fost efectuată recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare efectuate 

la institutele de cercetare-dezvoltare din subordinea MADR, lucrări ce au fost finanțate din 

fondurile împrumutului, valoarea acestor lucrări de investiții nefiind înregistrată în evidența 

contabilă. 

 În perioada implementării proiectului MAKIS (2005-2013), MADR nu a efectuat nicio mi-

siune de audit cu privire la gestionarea și utilizarea fondurilor externe rambursabile contractate. 
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 Gradul de utilizare a fondurilor alocate din împrumutul extern de doar 34,43% 

pentru realizarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în 

agricultură (MAKIS) și modul defectuos în gestionarea și administrarea bunurilor achizi-

ționate în cadrul proiectului. 

 

Sintetic, principalele aspecte constatate cu privire la utilizarea 

fondurilor provenite din împrumutul BDCE/F/P 1566 aprobat prin HG nr. 

928/2007, pentru finanțarea „Proiectului privind dezvoltarea la nivel 

local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia 

sa, precum și instruirea personalului aferent” sunt următoarele: 

B. Abateri de la legalitate și regularitate care nu au determinat producerea de 

prejudicii, în sumă totală de 9,95 milioane lei și 1,23 milioane euro, dintre care: 

 Acordul de împrumut dintre România și BDCE și Acordul de împrumut subsidiar, 

precum și hotărârile de guvern de modificare a amendamentelor convenite între Guvernul 

României şi BDCE au fost aprobate/încheiate cu întârziere, conducând la o prelungire a 

duratei de finalizare a Proiectului cu 5 ani. 

 Nu au fost respectate prevederile legale referitoare la înregistrarea în evidența 

contabilă a UMP a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice. 

 Sumele trase nu au fost cheltuite în termen de 12 luni de la disponibilizare. 

 Bunurile achiziționate pentru dotarea Centrelor de zi pentru copiii aflați în dificultate 

și lucrările de construcții executate pentru construcția acestor Centre nu au fost reflectate 

corect în contabilitatea unor unități administrativ-teritoriale beneficiare de finanțare din 

fondurile alocate pentru implementarea Proiectului. 

 Nu au fost respectate prevederile Manualului de implementare pentru finanțarea de 

subproiecte derulate prin Proiectul privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare 

de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, 

prevederile referitoare la inventarierea anuală a patrimoniului. 

 Nu au fost respectate în totalitate prevederile referitoare la desfășurarea activității 

de audit public intern de către ministerul de resort, având în vedere că activitățile 

desfășurate de UMP nu au fost auditate în ultimii 3 ani. 

 În perioada de implementare a proiectului care s-a derulat pe parcursul a 8 ani de 

zile nu au fost finalizate obiectivele specifice ale proiectului. 

 Noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate de MFP nu asigură finan-

țarea reală a proiectelor și realizarea necesităţilor prioritare pentru economia românească. 
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Sintetic, principalele aspecte constatate cu privire la utilizarea 

fondurilor provenite din contractul de credit BRD 724/30.12.2013 sunt 

următoarele: 

B. Abateri de la legalitate și regularitate care nu au deter-

minat producerea de prejudicii, dintre care: 

 

 În anul 2015, obiectivele de investiții ale proiectelor care fac obiectul creditului BRD 

nr. 724/2013 au fost inventariate pe o listă de inventariere care cuprinde toate investițiile în 

curs, indiferent de sursele de finanţare, fără respectarea prevederilor legale în domeniu. 

 La nivelul entității nu au fost efectuate misiuni de audit intern legate de modul de uti-

lizare și rambursare a creditului intern nr. 724/2013 și nici misiuni de audit intern asupra 

proiectelor ce fac obiectul creditului BRD. 

 La nivelul entității nu există o preocupare pentru implementarea în condiții de eco-

nomicitate, eficiență și eficacitate a proiectelor, rezultată din folosirea necorespunzătoare a 

facilității reprezentate de acest credit de tip revolving, gradul scăzut al tragerilor efectuate 

din credit și suma relativ mică a rambursărilor efectuate de Autoritatea de Management a 

Programului Operațional Regional (A.M.P.O.R.). 

 

  

 

DATORIA PUBLICĂ LOCALĂ 
 

Datele înregistrate în Contul general al datoriei publice locale directe la data de 31 

decembrie 2015, precum și în Situația garanțiilor locale la data de 31 decembrie 2015 au 

rezultat din preluarea din raportările lunare ale unităţilor administrativ-teritoriale întocmite 

în baza pct. 10, alin. (3), Capitolul II Modalitatea de raportare a datoriei publice din OMEF 

nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea 

datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare și din totalizarea de către MFP a 

sumelor înregistrate de la beneficiari în cursul anului 2015. 

La data de 31 decembrie 2015, datoria publică locală a fost în sumă totală de 

16.690,78 milioane lei (3.688,98 milioane euro), înregistrând o creștere cu 12,08% faţă 

de soldul anului 2014 și o pondere de 5,28% în total datorie publică în sumă de 

315.833,38 milioane lei. 
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Situația privind nivelul datoriei publice locale la data de 31.12.2015, pe județe, este 

prezentată în graficul nr. 11, astfel:  

Grafic nr. 11 – Situația privind nivelul datoriei publice locale la data de 31.12.2015 
 

Se constată că o pondere semnificativă a datoriei publice locale la nivelul județelor 

în total datorie publică locală la data de 31.12.2015 s-a înregistrat în următoarele județe: 

Municipiul București (15,27%), Sector 1 București (5,98%), Sector 5 București (4,97%), 

Sector 6 București (4,61%), Județul Bihor (4,22%), Sector 3 București (4,00%), Județul 

Ilfov (3,86%), Județul Timiș (3,84%), Județul Prahova (3,57%) și Județul Cluj (3,53%). 

Contul general al datoriei publice locale directe şi Situaţia garanţiilor locale se 

completează de către MFP pe baza datelor raportate lunar de ordonatorii principali de 

credite (preşedinţi de consilii judeţene şi primari) întocmite în baza OMEF nr. 1059/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Soldul datoriei publice locale la 31 decembrie 2015 în sumă totală de 16.690,78 

milioane lei (3.688,98 milioane euro) cuprinde: 

 datoria publică locală directă în sumă de 16.084,74 milioane lei (3.555,03 milioane 

euro); 

 datoria publică locală garantată în sumă de 606,04 milioane lei (133,95 milioane euro). 

Structura datoriei publice locale la data de 31.12.2015 se prezintă după cum 

urmează: 

Datoria publică locală la data de 31.12.2015,  pe județe  



50 
 

Nr.  
crt. 

Datoria publică locală 
Valoare 

(%) 
(mil. lei) (mil. euro) 

0 1 2 3 4 

1. Total datorie publică locală, din care: 16.690,78 3.688,98 100,00 

1.1 Datoria publică locală directă 16.084,74 3.555,03 96,37 

1.1.1 Datoria publică locală directă internă 13.101,80 2.895,74 78,50 

1.1.2 Datoria publică locală directă externă 2.982,94 659,29 17,87 

1.2 Datoria publică locală garantată 606,04 133,95 3,63 

1.2.1 Datoria publică locală garantată internă 434,46 96,03 2,60 

1.2.2 Datoria publică locală garantată externă 171,58 37,92 1,03 
 

În structura datoriei publice locale la data de 31.12.2015, datoria publică locală 

internă a fost în sumă totală de 13.536,26 milioane lei, reprezentând 81,1% din totalul 

datoriei publice locale, iar datoria publică locală externă a fost în sumă totală de 3.154,52 

milioane lei, reprezentând 18,9% din totalul datoriei publice locale. 

Totodată, din analiza datelor prezentate rezultă că datoria publică locală directă 

reprezintă ponderea cea mai mare (96,37%) în total datorie publică locală, iar datoria 

publică locală garantată reprezintă o pondere de doar 3,63%. 

 
 

3.4. DATORIA PUBLICĂ LOCALĂ DIRECTĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de 31 decembrie 2015, datoria publică locală directă înregistrată în Contul 

general al datoriei publice locale directe a fost în sumă totală de 16.084,74 milioane lei 

(3.555,03 milioane euro), în creștere cu 12% faţă de soldul anului precedent. 

O pondere semnificativă a datoriei publice locale directe la nivelul județelor în total 

datorie publică locală directă la data de 31.12.2015 s-a înregistrat în următoarele județe: 

Municipiul București cu 15,85%, Sector 1 București cu 6,18%, Sector 5 București cu 

5,15%, Sector 6 București cu 4,79%, Județul Bihor cu 4,38%, Sector 3 București cu 

4,15%, Județul Ilfov cu 4,00%, Județul Timiș cu 3,89%, Județul Prahova cu 3,65% și 

Sector 2 București cu 3,05%. 

În structura datoriei publice locale directe la data de 31.12.2015, datoria publică 

locală directă internă reprezintă un procent de 81,45% în total datorie publică locală 

directă, iar datoria publică locală directă externă un procent de 18,55%. 

Soldul datoriei publice locale la 31 decembrie 2015 a fost diminuat în 

mod eronat cu suma de 100,45 mil. lei (22,20 mil. euro), prin diminuarea 

soldului datoriei publice locale directe, valoarea corectă a acestuia fiind de 

16.185,19 milioane lei. 
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Structura contului general al datoriei publice locale directe este prezentată de către 

MFP pe judeţe şi în cadrul acestora pe tipuri de instrumente. 

Datoria publică locală directă pe tipuri de instrumente la data de 31.12.2015 

prezintă următoarea structură: 

- milioane lei - 

Nr.  
crt. 

Tipul instrumentului 
de datorie publică locală 

Sold la 
 31.12.2014 

Sold la  
31.12.2015 

Creştere/  
scădere (%) 

 (%) 

0 1 2 3 4 5 

1 
Total instrumente de datorie publică locală 
directă,  
din care: 

14.360,4 16.084,7 12,0 100,0 

1.1 A. Titluri de valoare - obligaţiuni municipale 3.057,5 2.975,1 -2,7 18,5 

1.2 B. Împrumuturi de la bănci 11.078,8 13.006,8 17,4 80,9 

1.3 
C. Alte tipuri de finanţare (credit furnizor/ 
leasing financiar) 

224,1 102,9 -54,1 0,6 

 

Structura datoriei publice locale directe pe tipuri de instrumente la data de 

31.12.2015 este prezentată în graficul nr. 12, astfel: 

 

Grafic nr. 12 – Structura datoriei publice locale directe pe tipuri de instrumente la 
data de 31.12.2015 

 

În anul 2015, ponderea semnificativă în structura datoriei publice locale directe o 

dețin împrumuturile de la bănci – 80,86%, instrument care a înregistrat o creștere cu 17,40% 

față de anul 2014. Celelalte instrumente titluri de valoare - obligaţiuni municipale și alte tipuri 

de finanţare (credit furnizor/leasing financiar) față de anul 2014 au înregistrat o scădere cu 

2,7%, respectiv cu 54,07%. 
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În anul 2015, valoarea finanțărilor rambursabile contractate direct atât de pe piața 

internă, cât și de pe piața externă de UAT-uri a fost în sumă totală de 6.026,66 milioane 

lei (5.399,12 milioane lei, 0,3 milioane USD, 138,42 milioane euro) și au fost utilizate 

într-un procent de 36,95% pentru refinanțarea datoriei publice locale. 

Finanțările rambursabile contractate direct atât de pe piața internă, cât și de pe 

piața externă de către UAT-uri în anul 2015 au avut următoarele destinații: 

 finanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 

Uniunea Europeană în sumă totală de 829,04 milioane lei (531,69 milioane lei, 65,72 

milioane euro); 

 finanțarea investițiilor de interes local (Cofinanțare proiecte/investiții din programe 

naționale) în sumă totală de 974,61 milioane lei (644,42 milioane lei, 0,30 milioane 

USD, 72,70 milioane euro); 

 refinanțarea datoriei publice locale în sumă totală de 2.227,07 milioane lei; 

 asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile 

asociate proiectelor, conform prevederilor art. XII alin. (1) din OUG nr. 2/2015, în sumă totală 

de 1.307,30 milioane lei; 

 finanțarea corecțiilor financiare aplicate proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile conform prevederilor art. XII alin. (2) din OUG nr. 2/2015, în sumă totală 

de 21,68 milioane lei; 

 asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programe naționale, conform preve-

derilor art. XII alin. (2) lit. b) din OUG nr. 2/2015, în sumă totală de 97,04 milioane lei; 

 finanțarea unor cheltuieli curente și de capital pentru asigurarea furnizării energiei 

termice în sezonul rece, conform prevederilor art. IV alin. (1) lit. a) din OUG nr. 46/2015, în 

sumă totală de 398,35 milioane lei; 

 asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile 

neeligibile asociate proiectelor, conform prevederilor art. IV alin. (1) lit. b) din OUG nr. 

46/2015, în sumă totală de 147,03 milioane lei; 

 finanțarea corecțiilor financiare aplicate proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile conform prevederilor art. IV alin. (1) lit. b) din OUG nr. 46/2015, în sumă 

totală de 1,66 milioane lei; 

 asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programe naționale, conform preve-

derilor art. IV alin. (1) lit. d) din OUG nr. 46/2015, în sumă totală de 22,88 milioane lei. 
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Potrivit datelor raportate de către MFP în Contul general al datoriei publice locale 

directe la data de 31 decembrie 2015, în anul 2015 au fost efectuate trageri în sumă totală 

de 5.335,28 milioane lei, 59,02 milioane euro, 0,59 milioane USD și rambursări în 

valoare totală de 1.345,53 milioane lei, 568,76 milioane euro, 5,23 milioane USD, după 

cum urmează: 

A. Titluri de valoare - obligaţiuni municipale 

În anul 2015 au fost efectuate trageri în sumă totală de 2.220,10 milioane lei și 0,59 

milioane USD și rambursări în sumă totală de 61,54 milioane lei și 500 milioane euro. 

Municipiul București a emis Titluri de valoare - obligaţiuni municipale în sumă totală 

de 2.220,1 milioane lei în scopul refinanțării datoriei publice locale, reprezentând o pon-

dere de 99,69% din totalul datoriei publice locale directe contractate cu această destinație.  

Potrivit informațiilor furnizate de către MFP, serviciul datoriei publice locale aferent 

instrumentului titluri de valoare - obligațiuni municipale se prezintă astfel: 

- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire 

Serviciul datoriei publice –  
obligațiuni municipale 

Creștere/scădere 

2014 2015 % 

0 1 2 3 4 = 3/2 

1 Rate de capital 58,62 2.284,04 3.796,35 

2 Dobânzi 121,07 18,28 -84,90 

3 Comisioane  0,24 0,20 -16,67 

4 Rata medie a dobânzii18 3,88 0,60 - 

Total: 179,93 2.302,52 7,19 
 

Din datele prezentate se constată faptul că în anul 2015 acest instrument a pre-

zentat costuri mai mici față de anul 2014, dobânzile înregistrând o diminuare cu 84,90%, 

iar comisioanele cu 16,67%. Se observă că rata medie a dobânzii în anul 2015 a fost de 

0,6%, mult mai mică decât cea înregistrată în anul 2014 (3,88%). De asemenea, în anul 

2015 s-au rambursat rate de capital într-o valoare semnificativ mai mare decât rambur-

sările efectuate în anul 2014. 

B. Împrumuturi de la bănci  

În anul 2015 au fost efectuate trageri în sumă totală de 3.115,08 milioane lei, 57,65 

milioane euro, 0,59 milioane USD și rambursări în sumă totală de 1.197,19 milioane lei, 

63,09 milioane euro, 0,04 milioane USD. 

În totalul finanțărilor rambursabile contractate direct în anul 2015, prin efectuarea de 

împrumuturi de la bănci, o pondere semnificativă de 34,35 % au deținut-o contractările ce au 

avut ca scop asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri 

                                                           
18 Rata medie a dobânzii % a fost calculată ca raport între dobânda plătită în anul curent și soldul nerambursat la 
finele anului anterior. 



54 
 

externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile 

neeligibile asociate proiectelor, conform prevederilor art. XII alin. (1) din OUG nr. 2/2015, 

contractările ce au avut ca scop finanțarea investițiilor de interes local (Cofinanțare 

proiecte/investiții din programe naționale) cu o pondere de 25,60% și contractările destinate 

finanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea 

Europeană cu o pondere de 21,78%. 

 

 

 

 

 
 

 

În județul Harghita, soldul datoriei publice locale directe a fost majorat cu suma de 

1,18 milioane lei, prin majorarea rulajului tragerilor cu suma de 0,07 milioane lei și dimi-

nuarea rulajului rambursărilor cu suma de 1,11 milioane lei, la instrumentul împrumuturi 

de la bănci comerciale sau alte instituții de credit, pentru creditele contractate în moneda 

națională, ca urmare a înregistrării eronate a sumelor raportate lunar în Situația privind 

finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea 

administrativ-teritorială de către UAT Municipiul Gheorgheni, UAT Comuna Ditrău și UAT 

Comuna Simionești. 

În județul Ialomița, soldul datoriei publice locale directe a fost diminuat cu suma de 

0,51 milioane lei, prin diminuarea rulajului tragerilor cu suma de 0,52 milioane lei și 

diminuarea rulajului rambursărilor cu suma de 0,01 milioane lei, la instrumentul 

împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit, pentru creditele contractate 

în moneda națională, ca urmare a însumării eronate a sumelor înregistrate în rulajul tra-

gerilor și rambursărilor anului 2015, în valuta tranzacției (lei) din contul datoriei publice 

locale directe a județului Ialomița. 

În județul Iași, soldul datoriei publice locale directe a fost diminuat cu suma de 

50,11 milioane lei, prin diminuarea rulajului tragerilor cu suma de 50 milioane lei și majo-

rarea rulajului rambursărilor cu suma de 0,11 milioane lei, la instrumentul împrumuturi de 

la bănci comerciale sau alte instituții de credit, pentru creditele contractate în moneda na-

țională, ca urmare a însumării eronate a sumelor înregistrate în rulajul tragerilor anului 

2015, în valuta tranzacției (lei) din contul datoriei publice locale directe a județului Iași. 

Totodată, s-a constatat preluarea eronată a sumelor înregistrate în rulajul rambur-

sărilor anului 2015, în valuta tranzacției (lei) în contul datoriei publice locale directe, sume 

Soldul datoriei publice locale directe la 31 decembrie 2015 a fost diminuat 

în mod eronat cu suma de 100,45 milioane lei (22,20 milioane euro), prin 

diminuarea soldului instrumentului de datorie publică locală directă împrumuturi 

de la bănci, pentru creditele contractate în monedă națională, astfel: 
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ce au fost raportate lunar în Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără 

garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-teritorială de către UAT Oraș Tg. 

Frumos; UAT Comuna Cristești și UAT Comuna Șipote. 

În județul Ilfov, soldul datoriei publice locale directe a fost diminuat cu suma de 51,03 

milioane lei, prin diminuarea rulajului tragerilor cu suma de 50,87 milioane lei și majorarea 

rulajului rambursărilor cu suma de 0,16 milioane lei, la instrumentul împrumuturi de la bănci 

comerciale sau alte instituții de credit, pentru creditele contractate în moneda națională, ca 

urmare a înregistrării eronate a sumelor raportate lunar în Situația privind finanțarea rambur-

sabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-terito-

rială de către UAT Județul Ilfov, UAT Oraș Otopeni, UAT Oraș Chitila și UAT Comuna Gruiu. 

 

C. Alte tipuri de finanţare (credit furnizor/leasing financiar) 

În anul 2015 au fost efectuate trageri în sumă totală de 0,10 milioane lei, 1,38 

milioane euro și rambursări în sumă totală de 86,81 milioane lei, 5,67 milioane euro, 

5,19 milioane USD. 

La nivelul UAT-urilor au fost contractate fonduri rambursabile pentru finanțarea 

investițiilor de interes local prin efectuarea de operațiuni de leasing financiar în sumă totală 

de 0,35 milioane lei (0,078 milioane euro) în județul Satu Mare (37,14%), județul Olt 

(20%), județul Arad (17,14%), județul Dâmbovița (14,29%) și județul Mureș (11,43%). 

Potrivit informațiilor furnizate de către MFP, Serviciul datoriei publice locale aferent 

instrumentului alte tipuri de finanţare (credit furnizor/leasing financiar) se prezintă astfel: 

- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire 

Serviciul datoriei publice –  
alte tipuri de finanţare 

Creștere/scădere 

2014 2015 % 
0 1 2 3 4 = 3/2 

1 Rate de capital 125,25 132,80 6,03 

2 Dobânzi 10,27 9,55 -7,01 

3 Comisioane  6,68 1,19 -82,19 

4 Rata medie a dobânzii19 3,75 4,26 - 

Total: 142,20 143,54 0,94 
 

Din datele prezentate se constată faptul că în anul 2015 acest instrument a 

prezentat costuri mult mai mici față de anul 2014, dobânzile înregistrând o diminuare cu 

7,01%, iar comisioanele cu 82,19%. Se observă că rata medie a dobânzii în anul 2015 a 

crescut la 4,26% de la 3,75% în anul 2014. 
 

 

 

 

 

                                                           
19 Rata medie a dobânzii % a fost calculată ca raport între dobânda plătită în anul curent și soldul nerambursat la 
finele anului anterior. 
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3.5. DATORIA PUBLICĂ LOCALĂ GARANTATĂ 

 

 

LICĂLa data de 31 decembrie 2015, datoria publică locală garantată a fost în sumă 

totală de 606,04 milioane lei (133,95 milioane euro), înregistrând o creștere cu 14,05% 

faţă de soldul anului precedent. 

O pondere semnificativă a datoriei publice locale garantate la nivelul județelor în 

total datorie publică locală garantată la data de 31.12.2015 s-a înregistrat în județul Cluj cu 

20,06%, județul Constanța cu 17,36%, județul Arad cu 8,96%, județul Neamț cu 7,93%, 

Sector 4 București cu 5,74%, județul Bistrița-Năsăud cu 5,45%, județul Sălaj cu 4,48%, 

județul Alba cu 4,05%, județul Bacău cu 3,69% și județul Botoșani cu 2,96%. 

Structura datoriei publice locale garantate la data de 31.12.2015 se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. 

Datoria publică 
Datoria publică locală garantată 

(%) 
(mil. lei) (mil. euro) 

0 1 2 3 4 

1. Datoria publică locală garantată 606,04 133,95 100 

1.1 Datoria publică locală garantată internă 434,46 96,03 71,69 

1.2 Datoria publică locală garantată externă 171,58 37,92 28,31 
 

În structura datoriei publice locale garantate la data de 31.12.2015, datoria publică 

locală garantată internă reprezintă 71,69% în total datorie publică locală garantată, iar 

datoria publică locală garantată externă reprezintă 28,31% în total datorie publică locală 

garantată. 

Structura contului general al datoriei publice locale garantate la data de 31.12.2015 

a fost prezentată de către MFP pe judeţe şi în cadrul acestora pe tipuri de instrumente, 

după cum urmează: 

- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Tipul instrumentului 
 de datorie publică locală 

Sold la  
31.12.2014 

Sold la  
31.12.2015 

Creştere/ 
 scădere 

(%) 

0 1 2 3 4 5 

1 
Total instrumente de datorie publică locală 
garantată, din care: 

531,4 606,04 14,05 100,0 

1.1 A. Împrumuturi garantate 335,5 479,94 43,05 79,19 

1.2 B. Bilete la ordin avalizate 195,9 126,10 -35,63 20,81 

 

În anul 2015, împrumuturile garantate au deținut ponderea principală în structura 

datoriei publice locale garantate pe tipuri de instrumente, înregistrând un procent de 

79,19%. 

Totodată, în anul 2015 față de anul 2014, instrumentul de datorie publică locală 

împrumuturi garantate a cunoscut o creștere de 43,05%, iar instrumentul bilete la ordin 

avalizate a înregistrat o scădere de 35,63%. 
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Structura datoriei publice locale garantate pe tipuri de instrumente la data de 

31.12.2015 este prezentată în graficul nr. 13 astfel: 

 

Grafic nr. 13 – Structura datoriei publice locale garantate pe tipuri de instrumente              

la data de 31.12.2015 
 

Potrivit datelor raportate de către MFP în Situația garanțiilor locale la data de 31 

decembrie 2015, în anul 2015 au fost efectuate trageri în sumă totală de 107,36 milioane 

lei, 16,21 milioane euro și rambursări în valoare 40,49 milioane lei, 15,29 milioane 

euro, după cum urmează: 

A. Împrumuturi garantate  

- Trageri în sumă totală de 107,36 milioane lei, 14,96 milioane euro; 

- Rambursări în sumă totală de 7,79 milioane lei, 5,53 milioane euro. 

În anul 2015, finanțările rambursabile garantate de UAT-uri au avut următoarele 

destinații: 

 finanțarea proiectelor/programelor în sumă totală de 54,91 milioane lei, reprezentând 

91,05 % din totalul finanțărilor rambursate garantate prin efectuarea de împrumuturi (județul 

Ilfov  52,08%, județul Satu Mare  27,32%, județul Mehedinți  20,60%); 

 finanțarea investițiilor de interes local, în sumă totală de 5,40 milioane lei reprezen-

tând 8,95 % din totalul finanțărilor rambursate garantate prin efectuarea de împrumuturi 

(județul Neamț). 
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Potrivit informațiilor furnizate de către MFP, serviciul datoriei publice locale aferent 

instrumentului împrumuturi garantate se prezintă astfel: 

- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire 

Serviciul datoriei publice –  
împrumuturi garantate 

Creștere/scădere 

2014 2015 % 
0 1 2 3 4 = 3/2 

1 Rate de capital 59,69 32,37 -45,77 

2 Dobânzi 11,52 10,86 -5,73 

3 Comisioane  1,11 2,03 82,88 

4 Rata medie a dobânzii20 3,61 3,24 - 

Total: 72,32 45,26 -37,42 
 

Din datele prezentate se constată faptul că în anul 2015, acest instrument a 

prezentat costuri mai mari față de anul 2014, dobânzile înregistrând o diminuare cu 5,73%, 

iar comisioanele au crescut cu 82,88%. Se observă că rata medie a dobânzii în anul 2015 

a scăzut la 3,24% de la 3,61% în anul 2014. 

 

B. Bilete la ordin avalizate 

Potrivit datelor raportate de către MFP în Situația garanțiilor locale la data de 31 

decembrie 2015, au fost efectuate trageri în sumă totală de 1,25 milioane euro și 

rambursări în sumă totală de 32,69 milioane lei, 9,76 milioane euro. 

În anul 2015, unitățile administrativ-teriroriale nu au avalizat bilete la ordin. 

Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, în anul 2015, a autorizat contrac-

tarea și garantarea de către UAT-uri de finanțări rambursabile în sumă totală de 6.287,54 

milioane lei21, astfel: 

 finanţări rambursabile directe în sumă totală de 6.227,41 milioane lei (5.361,25 

milioane lei, 0,3 milioane USD, 194,37 milioane euro); 

 garanții în sumă totală de 60,13 milioane lei (49,00 milioane lei, 2,5 milioane euro). 

Din verificările efectuate a rezultat că, în anul 2015, finanțările rambursabile directe 

și garanțiile semnificative din punct de vedere al sumelor autorizate de Comisia de 

autorizare a împrumuturilor locale au fost înregistrate în următoarele județe: 

 Municipiul București cu suma totală de 2.468,1 milioane lei, reprezentând 39,25% 

din totalul finanțărilor rambursate autorizate; 

                                                           
20 Rata medie a dobânzii % a fost calculată ca raport între dobânda plătită în anul curent și soldul nerambursat la 
finele anului anterior. 
21 Calculul echivalentului în moneda națională (lei) a finanțărilor rambursabile directe și garantate, contractate în 
alte valute (dolar SUA și euro) a fost efectuat pe baza cursurilor de schimb leu/euro și leu/dolar SUA – medii 
anuale, conform prognozei de toamnă 2015 (noiembrie 2015), elaborată de Comisia Națională de Prognoză, 
valabil la data ultimei autorizări: 3,97 RON/USD și 4,45 RON/EUR. 
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 Sector 3 București cu suma totală de 816,78 milioane lei, reprezentând 13% din 

totalul finanțărilor rambursate autorizate; 

 Județul Bihor cu suma totală de 417,45 milioane lei, reprezentând 6,64% din totalul 

finanțărilor rambursate autorizate; 

 Județul Ilfov cu suma totală de 220,16 milioane lei, reprezentând 3,50% din totalul 

finanțărilor rambursate autorizate. 

Potrivit informațiilor furnizate de către MFP, serviciul datoriei publice locale aferent 

instrumentului bilete la ordin avalizate se prezintă astfel: 

- milioane lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire 

Serviciul datoriei publice – 
bilete la ordin avalizate 

Creștere/scădere 

2014 2015 % 

0 1 2 3 4 = 3/2 

1 Rate de capital 99,90 76,07 -23,85 

2 Dobânzi 2,59 1,92 -25,87 

3 Comisioane  0,12 
 

-100,00 

4 Rata medie a dobânzii22 0,94 0,98 - 

Total: 102,61 77,99 -23,99 
 

 

Din datele prezentate se constată faptul că, în anul 2015, acest instrument a 

prezentat costuri mai mici față de anul 2014, dobânzile au înregistrat o diminuare cu 

25,87% și nu au fost plătite comisioane. Se observă că rata medie a dobânzii în anul 2015 

a înregistrat o creștere nesemnificativă față de anul 2014. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
22 Rata medie a dobânzii % a fost calculată ca raport între dobânda plătită în anul curent și soldul nerambursat la 
finele anului anterior. 

În concluzie, ca urmare a înregistrărilor eronate cu privire la instru-

mentul împrumuturi de la bănci pentru creditele contractate în monedă na-

țională, a fost diminuat soldul acestui instrument cu suma de 100,45 

milioane lei (22,20 milioane euro) și, implicit, soldul datoriei publice locale 

directe la data de 31 decembrie 2015. 
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3.6. CONSTATĂRI CU PRIVIRE LA DATORIA PUBLICĂ LOCALĂ, REZULTATE                 

DIN ACȚIUNILE DE CONTROL EFECTUATE DE CĂTRE CAMERELE DE CONTURI              

LA UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
 

 

 

În cursul anului 2016, Camerele de conturi teritoriale ale Curții 

de Conturi au efectuat acțiuni de control cu tema ”Controlul legalității 

contractării sau garantării, precum și al utilizării și rambursării finan-

țărilor rambursabile la nivelul unităților administrativ-teritoriale”. 

În scopul evidențierii modului în care a fost respectată legalita-

tea și regularitatea cu privire la activitățile de contractare, garantare, utilizare și rambursare a 

finanțărilor rambursabile la nivelul unităților administrativ-teritoriale, constatările privind 

erorile/abaterile de la legalitate și regularitate au fost comunicate Departamentului II, Direcția 

2. Menționăm faptul că au fost avute în vedere acțiunile de control încheiate până la data 

întocmirii raportului de audit financiar privind Contul general anual al datoriei publice pe anul 

2015, dată până la care s-au efectuat acțiuni de control la un număr de 27 de unități admi-

nistrativ-teritoriale.  

Cu privire la contractarea, garantarea, utilizarea și rambursarea finanțărilor rambur-

sabile la nivelul unităților administrativ-teritoriale s-au constatat: 

A. abateri de la legalitate și regularitate, care au determinat producerea de prejudicii, 

în sumă totală de 9.392.811,99 lei; 

B. abateri de la legalitate și regularitate care nu au determinat producerea de preju-

dicii, în sumă totală de 56.310.887,09 lei. 

 

 

 

ALBA 

 

A. U.A.T. Comuna Șugag județul Alba nu a recuperat de la SC 

NEWAMPORT COMPANI SRL suma de 9.299 lei, reprezentând contra-

valoarea comisionului de garantare plătit Fondului de Garantare pentru 

perioada de prelungire a scrisorii de garanție în sumă de 6.100 lei și a 

penalizării pentru prelungirea contractului în sumă de 3.199 lei, în cadrul 

contractului de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar neram-

bursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală din 

România. 

Au fost majorate nejustificat cheltuielile de investiții prin acceptarea la plată și 

decontarea unor situații de lucrări supraevaluate cu suma de 16.235 lei (inclusiv TVA), 

care conțin elemente de cheltuieli care nu au fost regăsite în teren, în cazul obiectivului de 
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investiții „Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază şi accesul la servicii publice pentru 

populația din comuna Șugag, județul Alba”. 

B. U.A.T.C. Șugag județul Alba nu a adoptat, în condițiile prevăzute de lege, o 

hotărâre prin care să decidă încheierea acordului de garantare în favoarea fondului de 

garantare, privind sumele aprobate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli, în cadrul 

contractului de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile 

Programului Național pentru Dezvoltare Rurală – România. 

 
 

ARAD 

 

A. Din verificarea modului de stabilire a necesarului de lichidități 

pentru cofinanțarea obiectivului ”Modernizare străzi în orașul Sântana, 

județul Arad”, la U.A.T.O. Sântana județul Arad au fost constatate 

deficiențe în sensul că suma împrumutată este mai mare decât necesarul 

real de cofinanțare cu 288.070 lei, ca urmare a utilizării unor valori 

neactualizate în cazul a doi dintre indicatorii înscriși în devizul estimativ, 

ceea ce a generat plata unor dobânzi suplimentare în sumă de 3.145 lei. 

B. La U.A.T.O. Sântana județul Arad s-au constatat următoarele abateri financiar-

contabile: 

 soldul datoriei publice aferent împrumutului contractat pentru realizarea alimentării cu 

apă este eronat ca urmare a înregistrării eronate în contabilitate a încasărilor privind 

redevența pentru bunurile concesionate de către entitate operatorului Compania de Apă 

Arad SA. Aceste încasări au fost înregistrate eronat ca și reîntregiri de credite, prin note 

contabile de stornare a înregistrărilor care reflectau plata ratei și dobânzii aferente 

împrumutului contractat și utilizat pentru finanțarea realizării respectivelor active; 

 două dintre împrumuturile contractate de către autoritățile administrației publice 

locale au fost înregistrate eronat în contabilitate, respectiv cel încheiat cu BCR și împru-

mutul subsidiar contractat cu MFP. 
 

BACĂU 

 

A. La U.A.T.M. Bacău județul Bacău s-a constatat decontarea 

unor facturi în sumă de 4.500.000 lei, prescrise către CET SA Bacău, 

reprezentând reparații efectuate la activele avute în exploatare prin 

contract de concesiune, active ce sunt bunuri de retur, care la intrarea în 

faliment a SC CET SA trebuiau să devină libere de sarcini, conform 

contractului de concesiune și reglementărilor legale în vigoare. Mai mult 

decât atât nu a fost utilizat fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare 

pentru stingerea datoriei publice locale, în ordinea priorităților stabilite de 

reglementările legale în vigoare. 
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Totodată, la U.A.T.M. Bacău județul Bacău, prin Hotărârea Consiliului Local 

Bacău s-a aprobat contractul de cesiune a contractului de vânzare-cumpărare a gazelor 

naturale încheiat între C - Gaz Energy Distribution SRL și CET SA Bacău către Termo-

energy Group SA Bacău. În cadrul acestui contract, Municipiul Bacău are calitatea de 

„garant” pentru obligațiile de plată ale CET SA Bacău în sumă de 10.923.216 lei. Ulterior, 

datoriile către furnizorul de gaze naturale au fost achitate din bugetul U.A.T.M. Bacău, 

inclusiv penalități în sumă de 422.230 lei, cu toate că CET SA Bacău se afla în insolvență 

la data acordării garanțiilor. 

B. U.A.T.M. Bacău județul Bacău a virat în contul de acreditiv deschis la CEC 

Bank suma de 345.000 lei, sumă ce a fost convertită în franci elvețieni și achitată către 

Turbomach Elveția. Pentru această sumă, U.A.T. Municipiul Bacău avea obligația de a 

declara, reține și vira bugetului de stat impozitul pe veniturile nerezidenților în cuantum de 

55.200 lei.  

La obiectivul de investiții “Reabilitare infrastructură urbană zona I.L. Caragiale – 

Milcov intersecție strada Letea”, implementat la U.A.T.M. Bacău, nu au fost calculate, evi-

dențiate și pretinse penalități în sumă de 2.935.607 lei, aferente lucrărilor neexecutate, 

contrar prevederilor contractuale. 

Totodată, la U.A.T.M. Bacău județul Bacău s-au constatat următoarele abateri 

financiar-contabile: 

 S-au efectuat plăţi în sumă de 5.922.641 lei, echivalentul a 1.614.840 USD, către 

Turbomach Elveţia direct din acreditiv, fără a fi evidenţiate în Trezoreria Bacău şi în contul 

anual de execuţie; 

 Municipiul Bacău, deși deține 51% din totalul de acțiuni al Companiei Regionale de 

Apă, diferența de 49% din capitalul social subscris și vărsat al operatorului economic fiind 

deținută de către Consiliul Județean Bacău, a garantat cu veniturile proprii creditul bancar, 

aceste garanții trebuind a fi constituite de către ambii acționari, proporțional cu numărul de 

acțiuni deținute, așa cum prevăd reglementările legale în vigoare. Pentru acoperirea riscu-

rilor financiare care decurg din garantarea împrumuturilor nu s-a constituit fond de risc. 

 

BIHOR 

 

A. U.A.T.M. Oradea județul Bihor a acceptat la plată și decon-

tare o sumă mai mare decât cea datorată, respectiv suma de 63.891 

lei, aferentă realizării obiectivului de investiții <Construire campus 

școlar pentru Colegiul Economic ”Partenie Cosma” și Grup Școlar 

„Vasile Voiculescu”>.  
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Totodată, s-a constatat decontarea unor cantități de lucrări mai mari decât cele real 

executate, în sumă de 9.805 lei, la obiectivul de investiție “Descongestionarea traficului și 

îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier Oradea – Biharkeresztesz”. 

U.A.T.M. Oradea județul Bihor a efectuat plăți nejustificate în sumă totală de 1.069.602 

lei din creditele angajate pentru lucrările de investiții realizate la următoarele obiective: 

 Obiectivul „Complex wellness termal Nymphaea Oradea'' în sumă de 765.581 lei; 

 Obiectivul „Dezvoltarea unor habitate naturale din specii de arbori protejați și flora 

spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea” în sumă de 171.548 lei; 

 Obiectivul „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piaţa Unirii, municipiul 

Oradea” în sumă de 132.473 lei. 

B. În anul 2015, la U.A.T.M. Oradea județul Oradea s-a constatat neînregistrarea 

în contabilitate a sumei de 4.960.683 lei, reprezentând valoarea garanțiilor de bună exe-

cuție ale executanților obiectivelor de investiții finanțate din fonduri rambursabile. 

 

BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 

A. La U.A.T.C. Dumitra județul Bistrița-Năsăud au fost achi-

tate dobânzi bancare mai mari decât cele legal datorate, în sumă de 

8.395 lei, nivelul dobânzii nefiind revizuit la 3 luni conform clauzelor 

contractuale. 

 

BOTOȘANI 

 

A. La U.A.T.M. Botoșani județul Botoșani s-a constatat utilizarea 

împrumutului în sumă de 1.627.856 lei pentru plata unei corecții financiare 

determinate de nerespectarea dispozițiilor legale privind achizițiile 

publice, conflictul de interese și existența unor indicii de fraudă constatate 

de autoritățile competente, situație care a generat costuri suplimentare 

pentru finanțarea investiției neprevăzute de UATM Botoșani în bugetul 

proiectului și în legătură cu care nu au fost luate măsuri de recuperare. 

Valoarea abaterii reprezentând prejudiciul cert nestabilit de Municipiul Botoșani și 

pentru care nu s-au luat măsuri de recuperare este de 722.549 lei. 

B. La U.A.T.M. Botoșani județul Botoșani s-a constatat neraportarea corectă la 

finele anului 2015: 

 a plăților efectuate către beneficiari, în sumă de 360.460 lei, din împrumutul con-

tractat de la UniCredit Ţiriac Bank SA către direcția de specialitate din cadrul MFP; 
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 a datoriei publice a municipiului Botoșani, prin neînregistrarea în contabilitate, 

respectiv în bilanțul încheiat la 31.12.2015 a obligațiilor de plată în sumă de 5.462.601 lei, 

generate de contractele de finanțări rambursabile încheiate de municipiul Botoșani, aflate 

în derulare în perioada 2014-2015. 

B. La U.A.T.C. Vorona județul Botoșani s-au constatat următoarele abateri finan-

ciar-contabile: 

 Înregistrarea eronată și necuprinderea în buget a ratelor scadente datorate, afe-

rente împrumuturilor contractate; 

 Angajarea unor cheltuieli de capital prin nerespectarea prevederilor privind achi-

zițiile publice și contractarea de împrumuturi pentru finanțarea unor cheltuieli neeligibile 

fără ca acestea să fie incluse în bugetul Proiectului. Încheierea unui nou angajament legal 

(contract de achiziție publică) cu același constructor, la același obiectiv de investiții, în con-

dițiile în care entitatea avea deja un contract în derulare; 

 Începând cu anul 2016, gradul de îndatorare al UATC Vorona a fost estimat la 

82,16% din veniturile proprii luate în calculul potrivit legii, mai mult cu 12,16% faţă de cel 

prevăzut în reglementările legale. 

B. Din bugetul U.A.T.C. Trușești județul Botoșani au fost imobilizate în anul 2014 

în contul deschis la CEC Bank disponibilități în sumă de 39.275 lei, iar la 31.12.2015 

entitatea a înregistrat disponibilități în acest cont în sumă de 17.713 lei. 

 În evidența contabilă a U.A.T.C. Trușești județul Botoșani nu au fost înregistrate 

următoarele contracte: contractul de garantare încheiat cu FNGCIMM, contractul de 

ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare ale autorității administrației 

publice locale înregistrat la CEC și contractul de ipotecă mobiliară înregistrat la CEC. 

 

BRAȘOV 

 

B. La U.A.T.O. Râșnov județul Brașov s-au constatat urmă-

toarele abateri financiar-contabile: 

 Nu s-a elaborat, aprobat și implementat o procedură care să 

reglementeze activitatea de contractare, garantare, utilizare și ram-

bursare a împrumuturilor contractate; 

 Nu s-a respectat principiul contabilității de angajamente în înregis- 

trarea dobânzilor în sumă de 159.535 lei, aferente împrumuturilor contractate; 

 Neefectuarea reevaluării datoriilor în valută, în sumă de 330.864 lei, reprezentând 

împrumuturi contractate de către entitate, nerambursate la sfârșitul anului, la cursul comunicat 

de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.  
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COVASNA 

 

B. La U.A.T.M. Sf. Gheorghe județul Covasna s-au constatat 

următoarele abateri financiar-contabile: 

Majorarea nejustificată a costurilor cu suma de 834.768 lei, repre-

zentând manopera directă raportată la numărul efectiv de ore manoperă 

ofertate și utilizate în vederea realizării obiectivului de investiții „Dez-

voltarea Mediului de afaceri în Municipiul Sf. Gheorghe prin reabilitarea 

Sitului Industrial Poluat și crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, 

cu încălcarea principiilor economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice; 

 Supraevaluarea cu suma de 248.977 lei a costurilor privind demolarea construcțiilor 

existente prin includerea în situațiile de lucrări a transportului rutier al materialelor și semifabrica-

telor la o distanță de 25 de km, fără a deține documentele necesare justificării acestor cheltuieli. 

 

HUNEDOARA 

 

A. U.A.T.M. Petroșani județul Hunedoara a plătit nejustificat 

suma de 21.939 lei, sumă ce reprezenta lucrări de investiții la obiec-

tivul „Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng” – sub 

obiectivul Telescaun TS3, în condițiile în care executantul S.C. Krantz 

Euro Center SRL a calculat eronat contribuția de asigurări sociale 

datorată de angajator asupra manoperei cuprinse în situațiile de 

lucrări, utilizând cota de 20,8%, cota corectă fiind de 15,8%, conform 

reglementările legale în vigoare. 

B. U.A.T.M. Petroșani județul Hunedoara nu a condus contabilitatea analitică a 

împrumuturilor contractate de U.A.T.M. Petroșani pe fiecare contract de împrumut în parte, 

conform prevederilor legale. 

 

MARAMUREȘ 

 

B. În anii 2013, 2014 și 2015, U.A.T.C. Șișești județul Maramureș 

nu a respectat principiul contabilității de angajamente la înregistrarea în 

evidența contabilă a dobânzilor de plătit în sumă de 43.664 lei aferente 

împrumuturilor și nici funcțiunea conturilor, deoarece dobânzile plătite 

aferente împrumuturilor au fost înregistrate eronat în cont de cheltuială, 

fără ca dobânda datorată şi calculată în baza dreptului constatat, 

aferentă perioadei de raportare să fie înregistrată în contul de dobânzi. 

B. La U.A.T.C. Vișeu de Jos județul Maramureș s-a constatat neînregistrarea în evi-

dența contabilă sintetică și analitică a sumei totale de 2.784.453 lei, reprezentând valoarea 

împrumutului contractat cu CEC Bank SA – Sucursala Baia Mare în sumă de 2,1 milioane lei, 

la care se adaugă valoarea dobânzilor și comisioanelor aferente în sumă de 0,7 milioane lei. 
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MEHEDINȚI 

 

B. În anul 2015, U.A.T.J. Mehedinți județul Mehedinți a efec-

tuat plăți din bugetul local cu titlu rambursări de credite, dobânzi şi 

comisioane bancare, mai mari decât obligațiile de plată rezultate din 

documentele bancare și din contractul de împrumut, cu suma de 

508.671 lei. 

 

   OLT 

 

A. La U.A.T.C. Grădinile județul Olt s-a constatat efectuarea 

de plăți nelegale în sumă de 21.818 lei pentru lucrări neexecutate în 

cantitatea facturată și plătită aferente pentru obiectivul de investiții 

„Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de drumurile 

agricole și de exploatare în comuna Grădinile". 

 

SATU MARE 

 

A. La U.A.T.M. Carei județul Satu Mare s-a constatat utilizarea 

împrumutului pentru plata unei corecții financiare în sumă de 152.033 

lei, determinate de nerespectarea dispozițiilor legale privind achizițiile 

publice, situație care a generat costuri suplimentare pentru finanțarea 

investiției, neprevăzute de UAT Municipiul Carei în bugetul proiectului 

și în legătură cu care nu au fost luate măsuri de recuperare. 

U.A.T.M. Carei județul Satu Mare nu a efectuat reevaluarea datoriilor în valută în 

sumă de 11.025 lei, la sfârșitul anului 2015, la cursul comunicat de BNR valabil pentru 

ultima zi a perioadei de raportare, pentru împrumuturile contractate și nerambursate.  

B. La U.A.T.C. Odorheu județul Satu Mare s-au constatat următoarele abateri 

financiar-contabile: 

 Lipsa evidenței pe conturi analitice a bunurilor de natura stocurilor, a obiectelor de 

inventar și a lucrărilor executate finanțate din împrumutul pe termen scurt contractat de la 

CEC, nefiind grupate pe locuri de depozitare, conform prevederilor legale;  

 Înregistrarea eronată în evidența contabilă a mijloacelor fixe și a obiectelor de 

inventar achiziționate și achitate, din tragerile efectuate din împrumutul pe termen scurt 

contractat de la CEC, în cadrul proiectului integrat;  

 Nu s-a efectuat înregistrarea efectelor tranzacțiilor la momentul constatării obliga-

țiilor, dobânzile fiind înregistrate doar în momentul plății prin cont de cheltuială. 
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SIBIU 

 

B. La U.A.T.M. Sibiu județul Sibiu, referitor la împrumutul 

încheiat cu BERD având ca obiect ”Finanțarea reabilitării și îmbunătățirii 

străzilor în Municipiul Sibiu, precum și achiziții, implementare și super-

vizare în legătură cu proiectul”, în cazul pachetului de străzi ”Lazaret – 

Piața Cluj – Gara Mică Țiglari – Turnișor I” nu s-a înregistrat în conta-

bilitate la active fixe corporale valoarea trasă din împrumut estimată la 

suma de 266.112 lei, plătită furnizorului de lucrări, Asociația S.C..A 

TRANSCAR S.R.L. Sibiu/S.C. COMTRAM S.A. Sibiu. 

 

SUCEAVA 

 

B. La U.A.T.M. Câmpulung Moldovenesc județul Suceava s-

au constatat următoarele abateri financiar-contabile: 

 Înregistrarea în mod eronat în contabilitate a împrumutului extern 

contractat pentru obiectivul de investiții „Utilități și mediu la standarde 

europene în județul Suceava”; 

 Neasigurarea condițiilor de rambursare la scadență a împrumutului 

a condus la plata de dobânzi penalizatoare în sumă de 1.015.375 lei; 

 Angajarea și contractarea de împrumuturi peste limita legală de angajare și puterea 

de rambursare a entității verificate ca urmare a neevidențierii la termen a împrumuturilor 

anterior angajate, pentru a se stabili limita corectă de îndatorare. 

 

TELEORMAN 

 

A. U.A.T.O. Videle județul Teleorman a contractat lucrări în 

sumă de 4.261.058 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 809.601 lei. 

Până la data controlului, U.A.T.O. Videle a înregistrat obligații de plată 

mai mari cu suma de 23.832 lei decât suma totală de 4.802.246 lei (cu 

TVA), ce reprezenta totalul facturilor introduse la plată, acceptate și 

înregistrate de către beneficiar. 

Din verificarea documentației tehnice, a ofertei financiare, a procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, precum și din verificarea efectuată pe teren s-a constatat 

că valoarea estimată a lucrărilor recepționate, care nu au fost executate conform 

documentației tehnice a fost în sumă de 2.358.334 lei din valoarea lucrărilor executate 

vizată de dirigintele de șantier și însușită de beneficiar la data de 31.12.2010 în sumă de 

3.972.081 lei (fără TVA). 

B. La U.A.T.O. Videle județul Teleorman s-au constatat următoarele abateri 

financiar-contabile: 
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 nu a fost înregistrată corect, conform prevederilor legale, suma de 4.802.246 lei, repre-

zentând obligații către furnizorul „Lucrărilor de modernizare drum Parisești și Coșoaia”; 

 la sediul investitorului nu există cartea tehnică a construcției, aferentă obiectivului 

„Lucrări de modernizare drum Parisești și Coșoaia”. Astfel, nu s-a putut verifica dacă 

lucrările ascunse au fost efectuate în conformitate cu prevederile din contract și din caietul 

de sarcini (propunerea tehnică). 

 
 

VRANCEA 

 

B. La U.A.T.O. Odobești județul Vrancea nu s-au raportat lunar 

datele privind datoria publică locală, în valoare de 52.987 lei pe perioada 

utilizării și rambursării împrumuturilor contractate sau garantate.  

Totodată, nu au fost transmise copii ale documentelor care 

atestă contractarea și garantarea împrumuturilor, conform prevederilor 

legale, de către U.A.T.O. Odobești județul Vrancea. 

 

BUCUREȘTI – S2 

 

A. La U.A.T.M. București Sector 2, conducerea evidenței 

analitice a angajamentelor bugetare și legale prin conturile în afara 

bilanțului a avut un caracter formal, consecința fiind raportarea în contul 

de execuție, la finele anului 2014, a unor angajamente legale de plătit 

nereale aferente datoriei publice locale, în sumă totală de 220.003 lei. 

Totodată, la U.A.T.M. București Sector 2 s-a constatat reflec-

tarea nereală a tranzacțiilor privind datoria publică locală în contul anual 

de execuție bugetară întocmit în anul 2014, prin majorarea eronată a cheltuielilor 

înregistrate privind dobânzile și comisioanele aferente împrumuturilor contractate, cu suma 

de 672.845 lei, precum și raportarea plăților cu această destinație la o valoare diminuată 

eronat cu suma de 671.273 lei față de valoarea reală a acestora datorată și achitată în 

perioada de raportare. 

B. La U.A.T.M. București Sector 6 s-a constatat plata nejustificată a sumei totale 

de 13.535 lei, reprezentând dobânzi de întârziere pentru neachitarea unei rate și a 

dobânzii aferente la termenul scadent prevăzut în anexa la actul adițional al convenției de 

împrumut încheiate cu Ministerul Finanțelor Publice și în cazul unor contracte de credite 

încheiate cu instituții bancare. 

Din cuprinsul rapoartelor de control întocmite cu privire la respectarea regularității și 

a prevederilor legale privind contractarea, garantarea, utilizarea și rambursarea finanțărilor 

rambursabile la nivelul UAT-urilor au rezultat următoarele aspecte comune: 
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 nu a fost organizată potrivit reglementărilor legale în vigoare înregistrarea datoriei 

publice locale înscrise în Registrul datoriei publice locale și în Registrul garanțiilor locale 

(U.A.T.C. Dăneasa județul Olt, U.A.T.C. Ditrău județul Harghita, U.A.T.C. Șișești județul Mara-

mureș, U.A.T.C. Șugag județul Alba, U.A.T.C. Vișeu de Jos județul Maramureș, U.A.T.O. 

Odobești județul Vrancea). 

 nu a fost actualizată în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, pa-

gina de internet, cu documentele și informațiile prevăzute de reglementările legale (U.A.T.C. 

Călui județul Olt, U.A.T.C. Dăneasa județul Olt, U.A.T.C. Ditrău județul Harghita, U.A.T.C. 

Dobrun județul Olt, U.A.T.C. Grădinile județul Olt, U.A.T.C. Șișești județul Maramureș, 

U.A.T.C. Trușești județul Botoșani, U.A.T.M. Carei județul Satu Mare). 

 valoarea garanțiilor acordate în sumă totală de 16.163.950 lei nu a fost înregistrată în 

contabilitate în conturile speciale din afara bilanțului (U.A.T.C. Călui județul Olt – 296.054 lei, 

U.A.T.C. Dobrun județul Olt – 581.994 lei, U.A.T.C. Grădinile județul Olt (în sumă de 344.212 

lei, U.A.T.C. Vișeu de Jos județul Maramureș   14.941.690 lei). 

Abaterile de la legalitate și regularitate constatate de camerele de conturi teritoriale 

ale Curții de Conturi ca urmare a efectuării acțiunilor de control cu tema „Controlul lega-

lității contractării sau garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile 

la nivelul unităților administrativ-teritoriale” nu au influențat semnificativ Contul general 

anual al datoriei publice pe anul 2015 întocmit la nivelul MFP. La nivel teritorial au fost 

emise decizii prin care au fost dispuse măsuri de corectare a abaterilor constatate, iar în 

cazul U.A.T.M. Botoșani și U.A.T.O. Vârfu Câmpului județul Botoșani, U.A.T.O. Videle 

județul Teleorman, U.A.T.M. Bacău județul Bacău, U.A.T.M. Suceava județul Suceava, 

U.A.T.J. Buzău județul Buzău, U.A.T.C. Ilia județul Hunedoara au fost efectuate și 

propuneri de sesizare a organelor de urmărire penală. 
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CAPITOLUL IV. CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

 

 

În timpul misiunii de audit financiar asupra Contului general anual al datoriei publice 

pe anul 2015, la Ministerul Finanţelor Publice au fost constatate abateri de la legalitate și 

regularitate, precum și cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficiență și 

eficacitate în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului. Pentru aceste 

abateri au fost formulate recomandări pentru înlăturarea deficienţelor constatate, după 

cum urmează: 

 MFP nu corelează fondurile alocate de la bugetul de stat pentru realizarea proiec-

telor (la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”) cu tragerile 

din împrumuturile contractate pentru finanțarea unor proiecte de investiții/necesități prio-

ritare pentru economia românească. 

Recomandare: Colaborarea între direcţiile de specialitate din cadrul MFP, în sensul 

alocării fondurilor de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor în contul tragerilor 

efectuate din împrumuturile contractate de statul român. 

 Valoarea bugetului aferent Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate de 

inundații finanțat din împrumutul BEI II a fost majorată nejustificat cu suma de 199,15 mili-

oane lei (echivalent a 44,26 milioane euro) față de valoarea aprobată prin contractul de 

finanțare, datorită faptului că direcțiile de specialitate din cadrul MFP nu au analizat și 

monitorizat datele transmise de către CNADNR, date care nu au fost fundamentate cores-

punzător.  

Recomandări: Clarificarea cu CNADNR a majorării nejustificate a valorii Proiectului 

de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundații față de cea aprobată prin contractul de 

finanțare. 

Colaborarea între direcţiile de specialitate din cadrul MFP, în sensul aplicării preve-

derilor acordurilor de împrumut, astfel încât să se asigure încadrarea în valorile aprobate 

ale proiectelor. 

 Soldul datoriei publice locale la 31 decembrie 2015 a fost diminuat în mod eronat cu 

suma de 100,45 milioane lei (22,20 milioane euro), valoarea corectă a acestuia fiind de 

16.185,19 milioane lei. 

Recomandare: Corectarea soldului datoriei publice locale la 31 decembrie 2015 cu 

suma de 100,45 milioane lei (22,20 milioane euro). 
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CAPITOLUL V. OPINIA DE AUDIT 

 

 

În consecinţă, faţă de aspectele constatate cu ocazia misiunii de audit la Ministerul 

Finanțelor Publice și faţă de abaterile constatate la entitățile subîmprumutate de acesta, 

precum și la autorităţile administrativ-teritoriale prin acțiunile de control efectuate de 

Curtea de Conturi și încheiate până la data finalizării misiunii de audit financiar, în confor-

mitate cu prevederile art. 347 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea acti-

vităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste acti-

vităţi şi faptul că abaterile consemnate în Raportul de audit nu afectează semnificativ 

contul general anual al datoriei publice pe anul 2015, a fost exprimată o opinie cu 

rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte. 

Opinia cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a aspectelor mai sus menționate a fost 

exprimată deoarece s-a constatat faptul că probele de audit colectate sunt suficiente şi 

adecvate, iar denaturările individuale sau cumulate sunt semnificative, dar nu au efecte 

generalizate asupra contului general anual al datoriei publice ca întreg. 

* 

*   * 

În vederea valorificării rezultatelor înscrise în actele încheiate urmare efectuării 

misiunii de audit financiar, la nivelul Curții de Conturi a fost emisă și transmisă Ministerului 

Finanțelor Publice o Decizie prin care au fost stabilite măsuri pentru remedierea abaterilor 

constatate. 

 

 Ca și concluzie generală, în perioada analizată ca și în anii precedenți, 
datoria publică a României a crescut într-un ritm superior celui de creștere 
economică, în timp ce populația țării a fost în scădere permanentă.  

Cu toate că din punct de vedere al ponderii datoriei publice și al defi-
citului în PIB România se situează sub limitele prevăzute prin Tratatul de la 
Maastricht și printre primele țări din Uniunea Europeană, în ceea ce privește 
nivelul de trai se constată un decalaj important față de statele membre ale 
UE, țara noastră poziționându-se pe penultimul loc.  

În sensul celor de mai sus este necesar ca politica economică a României 
să fie concentrată în scopul creșterii produsului intern brut – PIB, atât prin 
dezvoltarea sectorului industrial și sectorului agricol, cât și prin continuarea 
investițiilor în domeniul construcțiilor și al serviciilor. 
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