
 

MINISTERUL  AFACERILOR  EXTERNE  ŞI INTEGRĂRII EUROPENE  
AL REPUBLICII  MOLDOVA 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND EUROPEAN INTEGRATION  

OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA  

Str. 31 August 1989 nr. 80, MD-2012 Chişinău • Tel.: (373 22) 578205• Fax: (373 22) 232302 • http://www.mfa.gov.md 

 

NR. AI 016.3/ 111  din  “05” ianuarie 2023 

La nr. 20-78-5532 din ”06” iunie 2022 

 

 

 

 
Cancelaria de Stat 

Curtea de Conturi 

 

 

Prin prezenta, Ministerul vă prezintă acțiunile executate și acțiunile în curs de executare privind 

implementarea recomandărilor Curții de Conturi, conform Raportului auditului asupra rapoartelor 

financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 

decembrie 2021, aprobat prin HCCRM nr.16 din 23 mai 2022. 
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Anexa nr. 1: Raport la Tabelul generalizat al cerințelor/recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârile Curții de Conturi 

stabilit conform demersului CC Nr.20-78-5532 din 06.06.2022 

 

Tabel generalizat al cerințelor/recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârile Curții de Conturi 

Autoritatea vizată Cerința/Recomandarea Curții de Conturi Termen de 

prezentare a 

informației de 

progres CCRM și CS 

Termen final de 

executare a 

HCC 

Hotărârea Curții de Conturi nr. 16 din 23 mai 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate 

ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2021 

Guvernul Republicii 

Moldova (pct. 2.3 HCC) 

2.3. pentru informare și asigurare a continuității acțiunilor de înregistrare a drepturilor 

asupra Complexului de clădiri al Ambasadei Republicii Moldova în  Federația Rusă; 

  

Cerința/Recomandarea Curții de Conturi  Neexecutat: 

 

În baza ordinului MAEIE nr. 249-b-239 din 30.09.2022 a fost efectuată misiunea de audit intern ad-hoc în cadrul Ambasadei RM. La Moscova. Conform raportului de audit intern 

aprobat prin Ordinul MAEIE Nr334-b-315 din 26.12.2022 se prezintă extrasul constatării privind Obiectivul auditat ”Asigurarea continuității negocierilor privind dreptul de 

proprietate a imobilelor aflate în gestiunea Ambasadei”.:  

 

Conform informațiilor prezentate de către Ministrul-Consilier din cadrul Ambasadei situația negocierilor este: 

 

Principalele aspecte la care s-a atras atenţia, pe parcursul anilor 2016-2018, în contextul negocierii cu partea rusă a condițiilor de trecere în proprietate a complexului de imobile 

în care este amplasată Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă, precum şi situaţia acţiunilor îndreptate în acest sens.  

1. În conformitate cu Dispoziţia nr. 12733Б din 14 august 2014 a Departamentului proprietate municipală a orașului Moscova, s-au efectuat modificări la schema de amplasare 

a terenului cu adresa str. Puşecinaia 7/5, construcţie 5 de pe planul cadastral al teritoriului municipal,  deoarece în procesul lucrărilor de delimitare a teritoriului s-a depistat 

că granițele loturilor învecinate nu corespund schemei de amplasare a acestora (anexa la Dispoziţia nr. 12733б din 14 august 2014).   

Nota: În schema precedentă granițele se ancorau între străzile Kuzneţkii Most, Rojdestvenka, Puşecinaia şi includeau terenuri şi clădiri administrative ce nu aparţin complexului 

Ambasadei. În schema nouă de amplasare sunt încadrate terenurile curţii mari dintre clădirile Casei de Oaspeți, Garaj şi Secţia Consulară, curtea de la „Задний двор”, curtea ce 

se mărgineşte cu clădirea administrativă a Serviciului federal de executor judecătoresc  şi curtea dinspre sediul Ambasadei, Garaj, ocolind substația electrică, astfel și curtea de 

lângă sediul Secţiei Consulare şi a sediului Ambasadei. 

 
În cadrul consultărilor de la 14-15 iulie 2016 partea rusă a invocat ideea, că terenul pe care este amplasat complexul Ambasadei, se mărginește cu alte clădiri care au același drept 

la el. S-a revenit la schema modificată de amplasare a terenului (menționată în p. 1). Tot aici, Ambasada a solicitat de a include în acest Plan şi terenul aferent în forma ovală din 

fața curții de la „Задний двор”. În acest sens pe planul cadastral menționat în p. 1 s-au trasat hotarele terenului existent, care nu ține de interesele terțelor părți. 

Nota: Terenul curții învecinate clădirilor Secției Consulare, Ambasadei şi Farmaciei nu a fost încadrat în schema comună, deoarece sunt mai mulți proprietari,  care pretind la 

cotă parte în folosirea acestuia.  Părţile au convenit asupra schimbului de Proiecte ale imobilelor (anexe la proiectul Acordului aflat în negociere) cu datele verificate pentru a 

asigura procedura de aprobare în instanță la adoptarea HG a Federației Ruse.    

2. La consultările din 8 noiembrie 2016 s-a discutat despre diferența de cifre în diverse documente cadastrale, care se află la instituțiile de profil din Federația Rusă. Ambasada 

a solicitat părții ruse să prezinte adresele exacte ale clădirilor menționate, datele corecte a măsurărilor în toate documentele instituțiilor de profil ruse şi intensificarea 

procesului de delimitare a terenului şi transmiterii ulterioare a acestuia în arendă RM conform prevederilor proiectului acordului interguvernamental.   

3. În legătură cu procesul de tergiversare a transmiterii documentelor veridice ale complexului unde este amplasată Ambasada din arhiva Primăriei, la insistenţa misiunii, la 

data de 2 februarie 2017 Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a solicitat Primăriei Moscovei informarea despre acțiunile întreprinse si termenii posibili pentru 

corectarea proiectului de delimitare în granițele amplasării de facto a complexului Ambasadei Republicii Moldova.   

4. La întrevederea de la ГлавУПДК, la 17 februarie 2017 (ultima întrevedere în acest sens):   

• au fost confirmate adresele corecte ale imobilelor diplomatice din str. Кuzneţkii Most, c.18/7 şi str. Puşecinaia c. 7/5 construcţiile. 4 şi 5;  

• au fost transmise schemele detaliate ale imobilelor de pe strada Puşecinaia 7/5, construcţie 4 şi 5;  



• s-a solicitat prezentarea schemelor detaliate ale imobilului diplomatic din strada Kuznetski Most 18/7;   

• s-a solicitat urgentarea lucrărilor de delimitare a terenului adiacent Ambasadei. 

 

5. În conformitate cu Nota Verbală a Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova Nr. 394/н din 10 decembrie 2018, adresată MAEIE al RM, partea rusă a comunicat 
faptul efectuării unor acțiuni îndreptate spre înregistrarea imobilului prevăzut pentru transmiterea acestuia părții moldovenești, în conformitate cu proiectul Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind condițiile de amplasare a reprezentanțelor diplomatice. În acest context, în luna martie 2018, 

Departamentul proprietății orașului Moscova (ДГИ) a elaborat o dispoziție cu privire la delimitarea terenului aferent al Ambasadei RM la Moscova, prin care a aprobat 

corectările, solicitate de partea moldovenească. Totodată, partea rusă a comunicat că este în proces de coordonare (cu autoritățile de resort) a noilor planuri de delimitare a 

terenurilor. Concomitent, în vederea introducerii în proiectul Acordului a datelor precise privind imobilele și transmiterii acestuia spre avizare (coordonare) cu alte autorități, 

se efectuează verificarea datelor tehnice ale încăperilor ocupate de Ambasadă. În aceiași Notă, partea rusă solicită rezervarea unui lot de pământ pe adresa mun. Chișinău, 

str. Toma Ciorba 13, pentru a fi transmis părții ruse în contextul proiectului Acordului sus-menționat.  

 

Ministerului Finanțelor 

(pct.2.4 HCC) 

2.4. pentru informare, și: 03.09.2022 

03.12.2022 

03.12.2022 

2.4.1. în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, examinarea și 

clarificarea, după caz, elaborarea actelor normative în mod explicit, exhaustiv și extensiv prin care 

să se reglementeze dreptul de aplicare de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

a criteriilor de evidență și raportare a veniturilor încasate din prestarea serviciilor consulare pe 
teritoriul Republicii  Moldova; 

Răspunsul MAEIE Cerința/Recomandarea Curții de Conturi  Parțial Executată: 

Decizia privind desemnarea MAEIE în calitate de administrator de venituri este în proces de examinare. Schimbarea statutului ține de un șir de 

modificări ale actelor legislative conexe ale MAEIE inclusiv HG 967/2017 privind majorarea capacităților instituționale ale Subdiviziunii Buget 

și Finanțe.  

Totodată MAEIE pentru asigurarea controlului procesului de încasare a taxelor consulare pe Teritoriul RM a întreprins Următoarele acțiuni: 

• Revizuirea responsabilităților în actele normative și interne atribuite MAEIE, privind calcularea, încasarea și raportarea taxelor consulare de 
către Direcția Afaceri Consulare și responsabilitățile secției SBF privind recepționarea datelor de intrare, reflectarea și raportarea acestora 

către MF. 
• Modificarea funcționalităților SI SGV privind reflectarea serviciilor prestate și sumelor încasate în valuta națională prin intermediul SI Mpay. 

Ministerului Finanțelor 

(pct.2.4 HCC) 

2.4.2. în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria    de Stat și 

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, examinarea situației cu privire la cheltuielile 

Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru prestarea  în străinătate a serviciilor de 

înregistrare și evidență a populației prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare 
ale Republicii Moldova, în vederea recuperării cheltuielilor suportate din contul Bugetului de Stat; 

03.09.2022 

03.12.2022 

03.12.2022 

Răspunsul MAEIE Cerința/Recomandarea Curții de Conturi  Parțial Executată: 

 

Actualmente ASP promovează modificări la HG 966/2020, anexa 2 privind utilizarea SIA WebOficiu cu plata directa prin MPAY către ASP. 

Adițional comenzile cetățenilor procesate prin WebOficiu vor fi integrate cu serviciile MDelivery implementat și menținut de AGE. Care vor 

avea scop diminuarea cheltuielilor financiare și curierat. S-a inițiat procedura de testare a instrumentului de plată prin Mpay, la 3 Misiuni 

Diplomatice.  
Totodată MAEIE evaluează necesitatea inițierilor de modificare a HG 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, 

care va stabili un capitol separat privind tarifele aplicate pentru serviciile I.P. ASP prestate prin intermediul Misiunilor Diplomatice. 

 

Totodată în anul 2023 MAEIE va înainta un demers către Consiliul de Administrare al I.P. ASP și Cancelaria de Stat în calitate de fondator, 

privind renegocierea condițiilor contractului de colaborare cu IP ASP, revizuirea  tarifelor pentru includerea comisioanelor/cheltuielilor 

suportate de MAEIE la prestarea serviciilor în numele IP ASP. (comision bancar și cheltuieli poșta diplomatică). 

 



2.5. APP, în comun cu 

MAEIE  (pct. 2.5 HCC) 

2.5.1. asigurarea înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a terenurilor transmise, 

inclusiv legalizarea drepturilor și modului de folosință a acestora; 

03.09.2022 

03.12.2022 

03.12.2022 

Răspunsul MAEIE Cerința/Recomandarea Curții de Conturi  Executată: 

Semnarea Acordului/Contractului de comodat cu APP, conform cerințelor HG 91/2019. Participarea de comun cu reprezentanții APP la 

procedura de modificare a datelor din registrul de stat cadastral. Efectuarea modificărilor contabile privind evidența valorii terenurilor la 

conturile corespunzătoare extra bilanțiere (822) 
MAEIE (pct. 2.6 HCC) 2.6. pentru: 03.09.2022 

03.12.2022 

03.12.2022 

2.6.1. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducere; 

2.6.2. implementarea unui sistem de control intern managerial conformat Legii privind controlul 

financiar public intern nr.229 din 23.09.2010, prin desemnarea unui  coordonator al controlului 

intern managerial, elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea/dezvoltarea controlului 

intern managerial în cadrul entității, descrierea și evaluarea proceselor operaționale aferente 
aspectelor financiar- 

contabile. 

 Alte Cerințe/Recomandări Curții de Conturi  Executate conform Raportului din Anexa nr. 2: Raport privind implementarea recomandărilor 

 

 

 

  



Anexa 2: Raport privind implementarea recomandărilor  

indicate în Anexa la Scrisoarea către  conducere la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene încheiate la 31 decembrie 2021, aprobat prin HCCRM nr.16 din 23 mai 2022 

Nr. 

d/o 

Recomandările auditului Măsurile concrete care urmează a fi întreprinse Persoana responsabilă 

de implementare 

Termen de 

implementare 

Comentarii privind executarea. 

1. Să asigure divizarea și înregistrarea în 

evidența contabilă a activelor 
neproductive/terenului deținut. (Ambasada 

Republicii Moldova în Regatul Belgiei) 

Obținere documentelor primare cadastrale din partea 

entității competente ale Regatului Belgiei. Elaborarea 
documentelor de decizie (Ordin, PV), privind luarea 

în evidență contabilă, la conturile corespunzătoare 

(311) a valorii cadastrale înregistrate conform 

extrasului cadastral. Introducerea modificărilor la 
situațiile financiare semestriale pentru anul 2022.  

Șef SBF, Ambasador, 

MDOC din Belgia 

01.07.2022 Executat  

2. Să asigure înregistrarea în evidența 
contabilă a activelor 

neproductive/terenului arendat pentru 

construcția sediului Ambasadei Republicii 

Moldova în Republica Belarus. 

Obținere documentelor primare cadastrale din partea 
entității competente din Belorus (MINSK). 

Elaborarea documentelor de decizie (Ordin, PV), 

privind luarea în evidență contabilă, la conturile 

corespunzătoare (822) a valorii cadastrale înregistrate 
conform extrasului cadastral. Introducerea 

modificărilor la situațiile financiare semestriale pentru 

anul 2022. 

Șef SBF, Ambasador, 
MDOC din Belorus 

01.07.2022 Executat  
 

Sa obținut extrasul cadastral de la instituția 

publică din Minsk. Urmează la raportarea 

pentru trimestru 3, Ambasada RM la Minsk 
va introduce in SF valoarea cadastrală pentru 

evidență. 

3. Să asigure monitorizarea procesului de 

înregistrare a terenurilor transmise și 
stabilirea modului de posesie/folosință a 

terenurilor prin încheierea contractelor de 

arendă/comodat, pentru asigurarea 

evidenței și raportarea acestora.( IP APP) 

Semnarea Acordului/Contractului de comodat cu 

APP, conform cerințelor HG 91/2019. Participarea de 
comun cu reprezentanții APP la procedura de 

modificare a datelor din registrul de stat cadastral. 

Efectuarea modificărilor contabile privind evidența 

valorii terenurilor la conturile corespunzătoare extra 
bilanțiere (822) 

Șef management 

instituțional 

01.07.2022  Executat 

 
Contractul de comodat cu APP este semnat 

bilateral, conform HG 91/2019 și înregistrat 

la I.P ASP servicii cadastrale. 

4. Să asigure examinarea posibilității 
delimitării cheltuielilor suportate pentru 

serviciile poștale și de curierat și 

comisioanele aferente tranzacțiilor pentru 

serviciile acordate IP ASP. 

Înaintarea demersului, către consiliu de administrare 
și Cancelaria de Stat în calitate de fondator, privind 

renegocierea condițiilor contractului de colaborare cu 

IP ASP, revizuirea  tarifelor cu excluderea 

comisioanelor/cheltuielilor suportate de MAEIE la 
prestarea serviciilor în numele IP ASP. (comision 

bancar și cheltuieli poșta diplomatică) 

Șef DAC al MAEIE 01.09.2022 Parțial implementat 
 

Acțiune dependentă de gradul de autoritate și 

competență ale instituțiilor implicate 

(Conducerea ASP și Fondator CS)  
Actualmente ASP promovează modificări la 

HG 966/2020 anexa 2 privind utilizarea SIA 

WebOficiu cu plata directa prin MPAY către 

ASP. Adițional comenzile cetățenilor 
procesate prin WebOficiu vor fi integrate cu 

serviciile MDelivery implementat și 

menținut de AGE 

5. Să asigure reglementarea modalității de 

încasare, ținere a evidenței contabile și 
raportare a taxelor consulare.(DAC) 

Revizuirea responsabilităților în actele normative și 

interne atribuite MAEIE, privind calcularea, încasarea 
și raportarea taxelor consulare de către Direcția 

Afaceri Consulare și responsabilitățile secției SBF 

privind recepționarea datelor de intrare, reflectarea și 

raportarea acestora către MF. 

Șef SBF  15.12.2022 Neexecutat 

 
MF nu a luat decizii privind desemnarea 

MAEIE in calitate de administratori de 

venituri pentru taxele consulare încasate prin 

MPAY 
 

6. Să asigure ajustarea instrumentelor 
operaționale interne privind înregistrarea 

corespunzătoare a taxelor calculate și 

Modificarea funcționalităților SI SGV privind 
reflectarea serviciilor prestate și sumelor încasate în 

valuta națională prin intermediul SI Mpay. 

Șef DAC al MAEIE 15.12.2022 Parțial implementat 
Acțiune in proces de decizie. 

 



încasate, precum și a serviciilor prestate 
(SIA „CONSUL”). 

7. Să implementeze un sistem de control 

intern managerial viabil, asigurând 

identificarea proceselor operaționale de 

bază și descrierea acestora. 

Revizuirea și aprobarea proceselor de bază ale SBF, 

inclusiv procedurile de gestionare a riscurilor.  

Șef Management 

Instituțional 

01.09.2022 Parțial implementat. 

Proiect de ordin elaborat.  

Unele procese de bază au fost revizuite.  

8. Să instituie activități de control relevante și 

eficiente pentru a 
minimiza riscurile identificate.(CIM) 

Implementarea procedurilor automatizate de 

înregistrare și control al riscurilor operaționale in SI 
E-Cancelaria  

Șef Management 

Instituțional 

01.09.2022 Executat: 

Subdiviziunea SAMEP a implementat sistem 
de monitorizare a Notelor interne. Sunt 

planificate acțiuni de ajustare a 

funcționalităților E-Cancelarie privind 

introducerea categorii notelor informative cu 
grad de risc. 

Circulara Nr. AP/014/ nr.11172 din 

12.10.2022 

9. Să stabilească grupul de lucru responsabil 

pentru aprobarea deciziilor privind 
implementarea CIM. 

Elaborarea și aprobarea Ordinului MAEIE privind 

grupul CIM. 
 

Șef Management 

Instituțional 

01.09.2022 Executat: 

 
Aprobat prin Ordinul MAEIE 284-b-273 din 

08.11.2022, Cu privire la crearea grupului de 

lucru pentru coordonare și menținerea 

sistemului de control intern managerial 

10. Sa asigure un nivel minim de activitate în 

anul 2022 pentru a garanta evaluarea 
proceselor cu risc sporit în domeniul 

financiar-contabil și evaluarea punctelor 

slabe în acțiunile de control 

existente.(SAI) 

Planificarea și Executarea misiunilor de audit intern în 

cadrul a cel puțin 2 MDOC, în baza riscurilor 
identificate. 

Șef serviciu Audit 

Intern 

15.12.2022 Executat: 

 
Plan de audit intern aprobat.  

Misiune executată in cadrul Ambasadei RM 

in Statul Israel.  

11. Să efectueze corectarea integrală a 
înregistrărilor contabile afectate de 

recunoașterea și clasificarea eronată a 

activelor nefinanciare și a stocurilor de 

materiale circulante. 

Responsabilizarea Șefilor-Contabili din toate MDOC, 
subordonate MAEIE, prin circulară internă. 

Revizuirea înregistrărilor contabile la conturile 

contabile corespunzătoare a stocurilor de materiale 

circulante. 

Șef SBF MAEIE Executat Executat: 
 

Modificărilor vor fi prezentate în raportul 

situațiilor financiare pentru anul 2022 pentru 

primul semestru. 

12. Să asigure intensificarea procesului de 

valorificare a alocațiilor aprobate pentru 
investiții capitale. 

Stabilirea responsabilităților pentru reconstrucția 

sediului Ambasadei Republicii Moldova în Republica 
Belarus. 

Secretar General 

MAEIE 

01.07.2022 Anulat: 

Conform planificării bugetare 2022-2025 au 
fost suspendate alocarea resurselor bugetare 

pentru reconstrucția sediului Ambasadei 

Republicii Moldova în Republica Belarus. 

13. Să efectueze recalcularea uzurii mijlocului 

de transport.(Ambasada Republicii 
Moldova în Statul Israel) 

Informarea șefului contabil și Ambasador (Ambasada 

Republicii Moldova în Statul Israel) privind 
necesitatea efectuării recalculării uzurii mijlocului de 

transport în conturile corespunzătoare. 

Șef contabil, 

Ambasador 
(Ambasada Republicii 

Moldova în Statul 

Israel) 

01.07.2022 Executat 

 

14. Persoanele responsabile de implementarea 

CIM să asigure documentarea și 

nominalizarea altor plăți de stimulare în 
contextul specificului Ministerului 

(organizarea alegerilor în afara țării, 

responsabilități adiționale față de fișa 

postului, inclusiv pentru personalul 
tehnic).  

Reglementarea internă privind procedura de 

planificare bugetară pentru activitățile perioadei 

electorale, ca exemplu introducerea unui capitol 
separat în HG 987/2010. 

Șef management 

instituțional  

15.12.2022 Parțial implementat. 

 

Grup de lucru stabilit prin Ordinul MAEIE 
114-b-114 din 12.05.2022. 

Actualmente sunt colectate propuneri de la 

MDOC subordonate pentru elaborarea 

proiectului de HG. 



15. Să asigure operarea modificărilor în codul 
etic al Ministerului referitor la utilizarea 

zilelor de concediu anual conform 

graficului stabilit. 

Revizuirea totală al Codului Etic al MAEIE, 
actualizarea privind cerințele de integritate și altele 

privind corectitudinea organizării specifice ale 

MDOC subordonate MAEIE. 

 

Secretar General, Șef 
management 

instituțional  

15.12.2022 Parțial Implementat: 
 

A fost elaborat proiectul codului de etică și 

deontologie in conformitate cu cerințele 

LEGII Nr. 25/2008 privind Codul de 
conduită a funcționarului public și Legea 

integrității 82/2017, aplicat inclusiv MDOC 

subordonate. 

Proiect de cod și ordin transmis spre 
coordonare MDOC pentru colectarea 

propunerilor!  

 

16. Să asigure efectuarea autoevaluării 

politicilor/activităților de control instituite 
pentru respectarea conformității 

întocmirii, verificării și prezentării foilor 

de parcurs și asigurarea utilizării eficiente 

a autoturismelor. 

Se va elabora Raportul model specific, de la cerințele 

Ordinului MF nr.4/2019 pentru autoevaluarea CIM în 
cadrul MDOC, se vor introduce criterii separate.  

DMI și SAI  15.12.2022 Parțial Implementat: 

 
Acțiune în derulare. Proiectul de Chestionar 

de autoevaluare va fi propus pentru evaluarea 

anului 2023. Actualmente în baza criteriilor 

și recomandărilor SAI se stabilesc criterii 
specifice de evaluare a sistemului de 

management din cadrul MDOC  

17. Să asigure controlul pentru angajarea 

persoanelor prin contract, cu examinarea 

criteriilor de optimizare a cheltuielilor. 

In 2022 este inițiat elaborarea proiectului de HG 

privind modificarea HG 987/2010 și HG 959/2018, 

unde se vor propune modificări privind revizuirea 
MDOC unde este necesară funcția titulară de 

administrator-șofer și după caz, contractarea în funcție 

de șofer a persoanelor rezidente.  

Grupul de lucru 

aprobat prin Ordinul 

MAEIE. 
Direcția Drept 

Internațional 

15.12.2022 Executat: 

 

Aprobarea Modificărilor la HG 959/2018. 
HG674 din 29.09.22, MO305/30.09.22 

art.754; în vigoare 01.01.23. 

18. Să revizuiască și să întocmească 

corespunzător contractele de locațiune. 

La contractele de locațiune încheiate care nu conțin 

informații/clauză pentru suprafața arendată, 

beneficiarul va anexa la contract, declarație/notă 
privind suprafața contractată. 

Șef SRUC 15.12.2022 Implementare Continuă. 

Contractele de locațiune încheiate in 2022, 

corespund criteriilor de control privind 
suprafața contractată. 

19. Sa asigure regularitatea utilizării resurselor 
publice prin neadmiterea generării  

creanțelor și datoriilor. 

Efectuarea inventarierii trimestrială/anuală prin 
raportul 044 și 047  pentru toate MDOC.  

Șef contabili MDOC 
de comun cu SBF din 

cadrul MAEIE  

15.07.2022 
15.10.2022 

31.01.2023 

Executat: 
 

Inventariere executată în 15.07.2022.  

Excepție face parte Ambasada R.M. la 
Moscova. Din cauza sancțiunilor 

internaționale ale sistemului bancar din FR, 

Ambasada a înregistrat datorii față de plățile 

către ASP pentru serviciile de emiterea a 
pașapoartelor 

20. Să asigure punerea în aplicare a unui plan 
de măsuri privind implementarea 

recomandărilor realizabile pe o perioadă 

îndelungată referitor la modificările și/sau 

completarea cadrului normativ existent 
aplicabil în cadrul entității. 

De introdus în planul de acțiuni ale Ministerului, 
acțiunile și termenele de elaborarea a proiectelor de 

modificare a cadrului normativ intern, cu 

monitorizarea strictă din partea SAMEP 

SAMEP  01.07.2022 Executat: 
 

SAMEP monitorizează lunar îndeplinirea 

planului Guvernului 2021-2022. Inclusiv s-a 

implementat instrumentul de planificare și 
monitorizare a Controlul sarcinilor VPM, 

Ministrului AEIE transmise în cadrul 

ședinței operative a MAEIE din 08.09.2022. 

Sunt inițiate modificări la Legea 761/2001. 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133542&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133542&lang=ro
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