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     02.09.2022 nr. 05-10/ 88 / 1200   

La nr. 
06/1-1229-22 din 31.05.2022 
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Referitor la raportarea pe marginea  

Hotărârii Curții de Conturi nr. 16/2022 
 

Curtea de Conturi  

a Republicii Moldova 

(e-mail: ccrm@ccrm.md; t_caraman@ccrm.md)  

 

Cancelaria de Stat 

(e-mail: cancelaria@gov.md) 

 

Întru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.16/2022 cu privire la Raportul auditului 

asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene încheiate la 31 decembrie 2021, Ministerul Finanțelor, pe chestiunile ce țin de 

competența sa, prezintă anexat Informația privind mersul implementării cerințelor și 

recomandărilor ce i-au fost înaintate, la situația din septembrie 2022. 

Anexe: 4 file. 
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Anexă  

Informația  

privind mersul implementării cerințelor și recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi 16/2022 cu privire la Raportul auditului asupra 

rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2021, 

la situația din septembrie 2022 
 

N/o Entitatea 

responsabilă 

Conținutul 

cerinței/recomandării 

Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii/ 

Concluzii 

1 2 3 4 5 

HCC 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 

Cerință din partea hotărâtoare: 

1. 2.4. Ministerului 

Finanțelor, pentru 

informare, și: 

 

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; 

Conform prevederilor art.65 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 

nr.181/2014, în cazul în care legislația nu prevede autoritatea responsabilă de administrarea 

anumitor venituri bugetare, Ministerul Finanțelor desemnează administratorul veniturilor 

bugetare respective.  

Totodată, în baza prevederilor aceleiași legi, calitatea de administrator de venituri este 

atribuită autorității/instituției bugetare care este împuternicită cu dreptul de 

colectare/restituire, evidență și control al încasărilor la bugetele componente ale bugetului 

public național și care poartă responsabilitate pentru corectitudinea calculării și încasării 

acestora.  

Astfel, ținând cont de faptul că Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

realizează funcțiile stabilite în domeniul afacerilor consulare, Ministerul Finanțelor are 

temei pentru a desemna ministerul ca administrator de venituri pentru CE 115620 Taxa 

consulară. 

În acest context, Ministerul Finanțelor va efectua modificările necesare la Regulamentul 

privind administrarea Clasificației bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor 

nr.40/2016, la Modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public național prin 

sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2022, aprobat prin Ordinul ministrului 

finanțelor nr.153 din 27 decembrie 2021 și la Normele metodologice privind executarea de 

casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare 

prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat prin Ordinul ministrului 

finanțelor nr. 215/2015, în ceea ce privește stabilirea statutului de administrator de venituri. 

Ministerul Finanțelor intenționează să solicite/sesizeze Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene să introducă modificările de rigoare la Hotărârea Guvernului 

nr.697/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, și anume să efectueze completările necesare cu privire la funcțiile sale 

atribuite de administrator de venituri. 
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2.  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; 

Ținând cont de recomandarea Curții de Conturi și poziția Agenției Servicii Publice la acest 

subiect, expus prin scrisoarea nr. 01/4754 din 08.07.2022 (se anexează), Ministerul 

Finanțelor consideră judicios ca Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene să 

evalueze oportunitatea asigurății centralizate a deservirii taxelor respective față de Agenția 

Servicii Publice în simultanietatea diminuării finanțării MDOC (implicate) în echivalentul 

sumei respective, iar mijloacele valutare încasate în acest sens de MDOC fiind luate la 

evidență și administrate de misiuni în calitate de venituri colectate. În acest mod, Ministerul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene urmează să asigure întocmirea unui document de 

analiză comprehensivă a subiectului și prezentarea acestuia autorităților de ramură 

implicate. 
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