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   Anexă 
RAPORTUL 

privind realizarea recomandărilor Curții de Conturi în trimestrul III al anului 2022, conform Hotărîrii Curții de Conturi nr.32/2022 

Nr. 
recom 

Recomandările Curții de Conturi Realizări 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Să examineze rezultatele auditului cu 
aprobarea unui plan de măsuri în vederea 
întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru 
implementarea următoarelor recomandări 
de audit 

1. Secretarul de stat  în domeniul resurselor sistemului național de apărare, în dezvoltarea resurselor 
umane și învățământului în domeniul milităriei, în luna iulie curent a convocat o ședință de lucru cu 
șefii subdiviziunilor din cadrul aparatului central al MA și MSM al AN, șefii unităților/instituțiilor 
militare, implicați în procesul de audit  (etc.),  la care s-a examinat rezultatele auditului rapoartelor 
financiare ale Curții de Conturi, la situația din 31 decembrie 2021, dintre care: 
- acțiunile care urmează a fi întreprinse de către entitățile/subdiviziunile vizate, întru elaborarea 
Planului de acțiuni privind realizarea recomandărilor și constatărilor Curții de Conturi, reflectate în 
Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 
decembrie 2020 (Hotărîrea Curții de Conturi nr.32 din 30 iunie 2022. 
- desemnarea direcțiilor (secțiilor) din cadrul aparatului central al Ministerului și Marelui Stat Major al 
Armatei Naționale, precum și a unităților militare/instituțiilor responsabile de executarea 
recomandărilor Curții de Conturi și stabilirea termenilor de realizare; 
- stabilirea termenilor de realizare a recomandărilor Curții de Conturi, pe fiecare acțiune din plan. 
2. A fost expediată o interpelare către șefii de direcții, secții/servicii independente ale aparatului central 
al Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale, directorul Agenției Asigurare 
Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării, șefii instituțiilor și întreprinderilor de stat 
subordonate Ministerului Apărării (etc.) audiate, în vederea prezentării acțiunilor care urmează a fi 
întreprinse, pentru atingerea indicatorilor de progres, pe domeniul lor de competență (nr.14/196 din 
05.07.2022.  
3.  În urma acestor măsuri, a fost elaborat Planul de acțiuni privind realizarea recomandărilor Curții 
de Conturi, reflectate în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului 
Apărării încheiate la 31 decembrie 2021, care a fost aprobat prin ordinul Ministrului apărării nr.425 
din 27.07.2022, (se anexează).  
4. A fost expediată o solicitare către Direcțiile aparatului central al Ministerului Apărării și Marelui 
Stat Major, unităților și instituțiilor militare (nr.14/225 din 28.07.2022) în vederea desemnării 
persoanelor care vor fi responsabile de generalizarea și prezentarea informației, în Direcția planificare 
resurse financiare și tehnico-materiale, pe domeniile lor de activitate, privind realizarea recomandărilor 
Curții de Conturi. Subdiviziunile nominalizate au desemnat persoanele responsabile. 
Prin scrisoarea nr.14/286 din 29.09.2022, a fost expediată o interpelare către Marele Stat Major al 
Armatei Naționale, șefii de direcții, secții/servicii independente din cadrul aparatului central al 
Ministerului Apărării, directorul Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului 
Apărării, șefii instituțiilor și întreprinderilor de stat subordonate Ministerului Apărării, cu solicitarea de 



a prezenta în Direcția planificare resurse financiare și tehnico materiale, pînă la data de 05.10.2022, 
informații utile și acte confirmative, care demonstrează implementarea recomandărilor Curții de 
Conturi, prevăzute în Planul de acțiuni privind realizarea recomandărilor Curții de Conturi, al căror 
termeni de implementare expiră la data de 01.10.2022. 

1. 
 
 
 
 
 
 

Să asigure evidenţa contabilă conformă a 
monumentelor culturale Complexul 
memorial „Eternitate” şi Complexul 
memorial „Capul de pod Șerpeni” prin 
reclasificarea lor în conturi disticte 
conform Ordinul ministrului finanțelor 
nr.216 din 28.12.2015 (Brigada nr.2 
infanterie motorizată şi Agenţia pentru 
Ştiinţă şi Memorie Militară). 

Secția financiară a Brigăzii 2 infanterie motorizată și a Agenției pentru știință și memorie militară au 
raportat și au prezentat copiile notelor contabile privind reclasificarea monumentelor culturale 
Complexul memorial „Eternitate” şi Complexul memorial „Capul de pod Șerpeni în conturi 
disticte conform Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015. Astfel, Complexul 
memorial „Eternitate” în primul semestru curent a fost trecut de la contul 312 „Construcții special la 
contul 363 „Activele moștenirii culturale” cu suma de 52,0 mln lei și de la contul 318 „Alte mijloace 
fixe” 70,0 mii lei. 
Astfel, recomandarea este realizată. 

2. Conducerii MA, în comun cu Primăria 
mun. Chișinău:  
Să examineze propunerile înaintate de 
Ministerul Apărării privind transmiterea 
obiectului cultural Complexul memorial 
„Eternitate” de la balanța Ministerului 
Apărării la balanța Primăriei mun. 
Chişinău. 

A fost înaintat demers repetat către Primăria mun. Chișinău privind transmiterea obiectului cultural 

Complexul memorial „Eternitate” de la balanța Ministerului Apărării la balanța Primăriei mun. 

Chişinău (nr.11/1153 din 30.08.2022). 

 Până la prezent, răspuns nu a parvenit. 
 

3. Să anuleze uzura calculată eronat în anii 
precedenți pentru activele moștenirii 
culturale (Complexului memorial 
„Eternitate” şi Complexului memorial „Capul 
de pod Șerpeni” Brigada nr.2 infanterie 
motorizată şi Agenţia pentru Ştiinţă şi 
Memorie Militară). 

Secția financiară a Brigăzii 2 infanterie motorizată și a Agenției pentru știință și memorie militară a 
raportat și a prezentat copiile notelor contabile privind anularea uzurii calculată eronat în anii 
precedenți pentru activele moștenirii culturale (Complexului memorial „Eternitate” şi Complexului 
memorial „Capul de pod Șerpeni” . 
Astfel, recomandarea este realizată. 

4. Să asigure evidenţa contabilă conformă a 
cotelor statului în capitalul social al 
întreprinderilor de stat în care-și exercită 
funcția de fondator, prin stabilirea și 
revizuirea componenței listei bunurilor 
transmise în capitalul social al 
întreprinderilor de stat, ținând cont de 

A fost aprobat ordinul Întreprinderii de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata 
Națională” nr.119 din 02.08.2022, prin care a fost formată o comisie în scopul efectuării inventarierii 
activelor și pasivelor aflate în gestiunea Î.S. CPS AN, cît și în filialele subordonate, inclusiv și a 
bunurilor transmise pe parcurs de către Ministerul Apărării. Se verifica si se ajustează valoarea 
bunurilor imobile proprietate publica a statului transmise ca aport in capitalul social al întreprinderii de 
stat, in concordanță cu rezultatele evaluării si inventarierii prin întocmirea unui proces verbal. La 
moment, se organizarea si se desfășură inventarierea tehnicii  și a construcțiilor gestionate. 



                                                 
1 Legea nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice. 
2 Legea nr.246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.  

prevederile Legii nr.29 din 05.04.20181 și 
Legii nr.246 din 22.11.20172. 

 

5. Să excludă din evidenţa contabilă bunurile 
imobile care aparțin terților şi/sau 
privatizate (valoarea locuințelor privatizate). 

A fost expediată solicitare către Ministerul Finanțelor (nr.11/1152 din 30.08.2022) privind stabilirea 
modului de evidență a încăperilor izolate, care aparțin terților, precum și a modalității de separare a 
valorii construcțiilor pentru încăperi izolate şi de excludere a lor din evidenţa contabilă a 
autorităţilor/instituţiilor publice, în cazul când acestea aparțin cu drept de proprietate terților.  
Prin scrisoarea nr.12/3-4-228 din 03.10.2022, Ministerul Apărării a fost informat vizavi de 

modalitatea de evidență contabilă a bunurilor imobile în care sunt încăperi izolate privatizate, însă, fără 
a fi descrisă metodologia de separare valorică a acestor bunuri imobile.  
În acest context, Ministerul Apărării a expediat o solicitare, repetată, către Ministerul Finanțelor

(nr.11/1339 din 12.10.2022)  în vederea expunerii acestuia pe subiectul abordat, cu descrierea clară a 
modului de divizare a valorilor sus menționate. 

6. Să excludă din evidenţa contabilă lotul de 
teren care aparține terților (lot de teren cu 
suprafața de 4,03 ha). 

Agenția Administrare Resurse și Administrare Patrimoniu a expediat o solicitare către Brigada 2 

infanterie motorizată, care este gestionarul nemijlocit al lotului de teren, în vederea întreprinderii 

acțiunilor de excludere a acestuia din evidența contabilă.  

7. Să evalueze mijloacele fixe şi materialele, 
pentru care este asigurată doar evidența 
cantitativă, cu contabilizarea lor și  
efectuarea   corespunzătoare a calculului                             
uzurii. (echipament militar, Br. 1) 

A fost expediată o solicitare în adresa Brigăzii 1 infanterie motorizată în scopul urgentării evaluării și 
luării la evidență a bunurilor materiale, menționate în solicitare (nr.14/184 din 22. 06.2022). 
În urma acestor măsuri, Brigada 1 infanterie motorizată, în comun cu direcțiile interesate din cadrul 
Marelui Stat Major al Armatei Naționale au instituit Comisia pentru evaluarea și reevaluarea bunurilor 
tehnico-materiale, după care a efectuat evaluarea mijloacelor fixe și materialelor pentru care era 
asigurată doar evidența cantitativă. Bunurile materiale evaluate au fost contabilizate în serviciile 
respective, cu  efectuarea   corespunzătoare a calculului uzurii.  Recomandarea este realizată. 

8. 
 
 
 
 
 

Să dezvolte sistemul de control intern 
managerial și să instituie controale 
relevante și eficiente pentru a gestiona 
riscurile aferente procesului financiar-
contabil, cu identificarea acțiunilor de 
atenuare a impactului. 

În perioada 19-21 iulie curent, Ministerul Finanțelor a desfășurat seminarul de instruire (online) cu 
tematica „Control intern managerial” destinat angajaților autorităților publice centrale la care din 
partea Ministerului Apărării au participat specialiști responsabili de autoevaluarea controlului intern 
managerial. Scopul seminarului – organizarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în 
cadrul entității, prin prisma Standartelor naționale de control intern ân sectorul public (scrisoarea MF 
nr.10-11/92 din 05.07.2022.  

10. Să elaboreze un plan în vederea 
întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru 
implementarea recomandări de audit 
înaintate în cadrul prezentei misiuni de 
audit. 

În urma ședințelor și discursurilor desfășurate de conducerea Ministerului Apărării, a fost elaborat 
Planul de acțiuni privind realizarea recomandărilor Curții de Conturi, reflectate în Raportul auditului 
asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2021, 
care a fost aprobat prin ordinul Ministrului apărării nr.425 din 27.07.2022, (Vezi punctul 2.4). 
Prin acest ordin, Direcția planificare resurse financiare și tehnico-materiale a fost desemnată 
responsabilă de consolidarea rapoartelor subdiviziunilor Ministerului Apărării privind mersul 



implementării recomandărilor Curții de Conturi și întocmirea Raportului final. Tot, prin acest ordin 
domnul Dumitru, consultant principal Direcția planificare resurse financiare și tehnico-materiale, a fost 
desemnat, persoana responsabilă de generalizarea informației, prezentate de către unitățile audiate. 
Recomandarea este realizată. 

11. Să înregistreze la organele cadastrale, pe 
măsura obținerii documentelor care 
certifică/justifică delimitarea proprietății 
publice, drepturile patrimoniale asupra 
bunurilor imobile gestionate (106 bunuri 
imobile urmau a fi supuse înregistrării de 
stat). 

A fost expediată o solicitare către APP (11/1224 din 16.09.2022) privind  intervenţia în vederea 

organizării şi desfăşurării procesului de modificare a cadrului legislativ de specialitate în sensul 

simplificării şi excluderii aspectelor nefuncţionale din cadrul exercițiului de delimitare şi înregistrare a 

drepturilor patrimoniale asupra proprietăţii imobiliare publice. Până la moment răspuns în acest sens 

nu a parvenit.  

  

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducerii APP, în comun cu MA 
Să consolideze eforturile aferente 
finalizării procesului de înregistrare a 
drepturilor patrimoniale asupra loturilor 
de teren, în scopul asigurării 
completitudinii datelor incluse în Anexele 
la Hotărârea Guvernului nr.161 din 
07.03.2019 cu privire la aprobarea listei 
terenurilor proprietate publică a statului 
din administrarea Agenției Proprietății 
Publice, precum și stabilirii 
corespunzătoare a destinației terenurilor, 
cu completarea, după caz, a Listei 
unităților ale căror terenuri destinate 
agriculturii rămân în proprietatea statului 
(nefiind incluse 10 loturi de teren). 

Agenția Proprietății Publice, la solicitarea Ministerului Apărării nr.11/775 din 07.06.2022, referitor la 
prezentarea informației privind etapa de modificare și completare a anexelor la Hotărîrea Guvernului 
nr.161/2019 cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a statului a comunicat că, 
procesul de modificare a actului normativ se află la etapa de finalizare și urmează a fi prezentat repetat 
autorităților publice centrale, spre avizare. 

15. Să asigure evidența  contabilă automatizată 
în cadrul întregului grup ministerial, cu 
utilizarea unei platforme unificate, cu 
automatizarea tuturor sectoarelor de 
evidență contabilă.    

În vederea asigurării evidenței  contabile automatizate, prin prisma sporirii eficienței utilizării 
resurselor financiare, Ministerul Apărării  a încheiat un contract în sumă de 132,6 mii lei (nr.14/197 
din 01.03.2022) privind achiziționarea  serviciilor de asistență a produselor soft una. Md – versiunea 
buget, accelerînd procesul de automatizare a evidenței contabile, în perioada raportată fiind 
automatizate 33% din instituțiile din subordine.  
Totodată, în trimestrul III curent, conducerea Armatei Naționale a inițiat procesul de automatizare a 
evidentei bunurilor pe servicii, si implementarea modului de gestiune a bunurilor din  softul de evidenta 
contabila, utilizat in cadrul Armatei Naționale. În prezent, se elaborează planul de acțiuni pentru 
implementare a  estimărilor financiare si setul de acțiuni de reducere a riscurilor pe acest subiect.  

Referitor la procesul de automatizare a serviciilor financiare, se menționează că, conform 



                                                 
3 Hotărârea Guvernului nr.500 din 12.05.1998  despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe. 

Strategiei sectoriale de cheltuieli pe sectorul ”Apărare Națională” pentru anii 2023-2025, la 
compartimentul B2 ”Măsurile politice – în curs de desfășurare care nu au fost reflectate în linia de 
bază de cheltuieli” a fost inclusă Acțiunea 8 „Implementarea sistemului unic integrat automatizat de 
evidență contabilă în unitățile și instituțiile Ministerului Apărări”.  

Menționăm, că acțiunea data se regăsește în Strategia sectorială de cheltuieli, începând cu anul 
2019, dar până la moment Ministerul Finanțelor nu a alocat resurse financiare pentru implementarea 
acestui program. 

La planificarea bugetului pentru anul curent s-a decis modificarea calculelor necesarului de 
tehnică precum și suma totală a proiectului. Astfel s-au exclus unele poziții care au fost acoperite din 
bugetul existent (resurse financiare identificate pe parcursul anului, pe intern, din contul economiilor la 
alte capitole de cheltuieli), iar costul proiectului s-a micșorat cu 627,0 mii lei.  

Costul acestui proiect se estimează la 20.773,0 mii lei, divizat pe 3 ani, după cum urmează:  
Anul 2023 - 8.384,0 mii lei; 
Anul 2024 - 6.575,0 mii lei; 
Anul 2025 - 5.871,5 mii lei. 

Pentru sporirea procesului de automatizare, Ministerul Apărării a inițiat procedura de 
automatizare pe etape, astfel s-au procurat bunuri și servicii de necesitate stringentă, din contul 
mijloacelor bugetare, din linia de bază, pentru faza I, compartimentul „Salarizare” (compartiment 
implementat pînă la moment în 10 instituții/unități militare). Se preconizează a fi implementat 
compartimentul „Salarizare” în cadrul altor 10 instituții/unități militare, dar totodată, urmează a fi 
inițiată faza II, care presupune implementarea compartimentului ”Servicii” (necesită a fi implementat 
în toate serviciile de resort ale instituțiilor/unităților militare pentru a asigura integritatea și 
posibilitatea verificării/confruntării coinciderii datelor), ceea ce presupune un efort tehnic și suport 
financiar sporit. Pentru acest compartiment în mare parte și sunt solicitate resursele financiare indicate 
în acțiunea respectivă, care se regăsește în CBTM.   

16. Să efectuieze inventarierea stării bunurilor 
imobile, şi pe măsura identificarii 
bunurilor care se află în stare deplorabilă 
sau degradate, imposibil de 
remediat/reparat sau reparaţia lor este una 
neeficientă, să întreprindă măsuri impuse 
de cadrul regulator3 pentru excluderea 
acestor bunuri imobile  din evidenţa sa 
contabilă (menținerea în evidenţa contabilă a 

A fost elaborată și expediată, în adresa instituțiilor și unităților militare, telegrama ( nr.11/1149 din 

30.08.2022) privind organizarea și desfășurarea procesului de inventariere  a imobilelor gestionate, cu 

întocmirea actelor stării tehnice pentru fiecare construcție în parte.  

Către data de 05.11.2022 informația indicată urmează a fi prezentată în adresa AARAP pentru 

procesare și generalizare în vederea identificării bunurilor imobile care se află în stare deplorabilă sau 

degradate. 



bunurilor imobile avariate). 
18. Să definitiveze reorganizarea prin 

absorbție și transformare a Î.S. 
„Combinatul de deservire socială” şi Î.S. 
„Centrul de pregătire a specialiștilor 
pentru Armata Națională” în Instituția 
Publică „Centrul de pregătire a 
specialiștilor şi de suport al Armatei 
Naționale”, în modul stabilit prin 
Hotărârea Guvernului nr.698 din 
11.07.2018, cu ajustarea înscrisurilor în 
Registrul de stat al unităților de drept 
deținut de ASP. 

A fost aprobat ordinul Întreprinderii de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata 
Națională” nr.119 din 02.08.2022, prin care a fost formată o comisie în scopul efectuării inventarierii 
activelor și pasivelor aflate în gestiunea Î.S. CPS AN, cît și în filialele subordonate, inclusiv și a 
bunurilor transmise pe parcurs de către Ministerul Apărării. Se verifica si se ajustează valoarea 
bunurilor imobile proprietate publica a statului transmise ca aport in capitalul social al întreprinderii de 
stat, in concordanță cu rezultatele evaluării si inventarierii prin întocmirea unui proces verbal. La 
moment, se organizarea si se desfășură inventarierea tehnicii  și a construcțiilor gestionate. 

19. Să efectueze inventarierea totală a 
creanțelor, în scopul identificării creanțelor 
cu termenul de prescripție expirat, cu 
întreprinderea măsurilor privind 
confirmarea acestora, pentru a exclude 
riscul de prejudiciere a bugetului de stat. 

Despre inventarierea totală a creanțelor în scopul identificării creanțelor cu termenul de prescripție 
expirat, cu întreprinderea măsurilor privind confirmarea acestora, pentru a exclude riscul de 
prejudiciere a bugetului de stat, au raportat și au prezentat note informative unitățile/ instituțiile 
militare: 
- Centru comunicații și apărare chibernetică (nr.462 din 11.10.2022) – datorii și creanțe cu termenul de 
prescripție nu sunt; 
- Agenția pentru știință și memorie militară (nr.202 din 06.10.2022) – se întreprind măsuri. La situația 
din 01.10.2022 agenția nu înregistrează în evidența contabilă creanțe compromise. 

20. 
 
 
 
 
 
 

Să asigure planificarea achiziţiilor publice 
conform prevederilor cadrului normativ 
care să asigure excluderea practicilor de 
divizare a achizițiilor publice şi realizarea 
achiziţiilor publice în afara relațiilor 
contractuale peste plafonul stabilit de 
legislaţie. 

În urma măsurilor întreprinse, cît și petrecerea unor ședințe de lucru cu comandanții (șefii) unităților/ 

instituțiilor militare, Ministerul Apărării a stabilit că la planificarea și gestionarea bugetului, pentru 

satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, unitatea contractantă  să planifice contracte de 

achiziţii publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al desfăşurării procedurilor de achiziţie 

publică, cu respectarea principiilor asigurării concurenţei, eficienţei, transparenţei, tratamentului 

egal, nediscriminării şi nedivizării acestora, în strictă conformitate cu  Regulamentul cu privire la 

modul de planificare a contractelor de achiziţii publice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1419/2016). 

21. Să asigure respectarea cadrului regulator  
privind darea în arendă/comodat a 
terenurilor gestionate, cu încasarea la 
bugetul de stat a veniturilor de la darea în 
arendă, inclusiv subarendă, de către 
entitățile subordonate sau întreprinderile 
de stat al căror fondator este ministerul, cu 

Prin Ordinul ministrului apărării nr.502 din 21 octombrie 2021  au fost operate modificări  în Ordinul 
ministrului apărării nr.282/2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul 
financiar (contabilitate) în marile unități, unitățile militare ale Armatei Naționale și instituțiile 
Ministerului Apărării al Republicii Moldova”, (se anexează), care prevede noi reguli de dare în 
locațiune a activelor neutilizate și valorificarea terenurilor, în strictă conformitate cu Hotărîrea 
Guvernului nr.483/2008). 

Totodată, prin ordinul Ministrului apărării nr.517 din 28.10.2021 cu privire la realizarea unor 



stabilirea unei persoane responsabile de 
monitorizarea și controlul periodic asupra 
conformității dării în arendă/comodat a 
terenurilor și de încasarea regulamentară 
la bugetul de stat, la venituri generale, a 
veniturilor  de la darea în arendă. 

recomandări ale Curții de Conturi (punctul 9) au fost desemnați: 
 - locotenent-colonel Alexandru Strătila, șef adjunct Direcție-șef secție juridică, Direcția 

management instituțional, responsabil de monitorizarea și controlul periodic asupra conformității dării 
în arendă/comodat a terenurilor și activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat; 

- funcționar public Anna Tripac, consultant principal Direcție planificare resurse financiare și 
tehnico-materiale, responsabilă de monitorizarea trimestrială a veniturilor de la darea în 
locațiune/comodat a terenurilor.  

Contractele să fie coordonate cu persoanele desemnate în vederea expertizei juridice și economice.  
Ur  Urmare a acestor măsuri, precum și pentru monitorizare și controlul periodic asupra conformității dării 

în arendă/comodat a terenurilor și încasarea veniturilor de la dare în arendă la bugetul de stat la venituri 
generale, Direcția planificare resurse financiare și tehnico-materiale, prin scrisoarea nr.11/1138 din 
25.08.2022 (se anexează) a solicitat de la întreprinderile de stat ale Ministerului Apărării să prezinte 
trimestrial informații cu privire la situația veniturilor acumulate din darea în locațiune/ comodat a 
terenurilor conform unui tabel.  

22. Să revizuiască legalitatea contractelor de 
dare în comodat/arendă/subarendă a 
terenurilor cu destinație specială, încheiate 
de către structurile subordonate 
ministerului, inclusiv a celor  încheiate cu 
întreprinderile de stat al căror fondator 
este ministerul. 

Întreprinderea de stat „Centru de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” a trimis notificări 
in adresa agenților economici, cu care întreprinderea are încheiate contracte de prelucrare, in comun a 
terenurilor arabile ale Centrelor de instruire militară ale unor unități militare, in vederea încetării 
raporturilor contractuale de la data expirării contractelor, (notificările nr.l94; 195, 196 din 22.09.202I, 
pentru agenții economici SKL "CirnCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal" .   
 Rezilierea contractului de locațiune încheiat cu SRL "AutoPlusGrup" pentru bunurile imobile 
amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, 37/l (acord de reziliere nr.14/731/2021 la 
contractul de locațiune nr.14/633/2020 (se anexează). 
În acest context, Agenția Proprietății Publice, prin scrisoarea nr.03-04-7021  din 15.11.2021 (se 
anexează) a solicitat de la Ministerul Apărării prezentarea copiilor contractelor de 
comodat/arendă/subarendă, locațiune, a terenurilor cu destinație specială, încheiate de către 
subunitățile Ministerului Apărării.  

Prin scrisoarea nr.342 din 16.12.2021, Întreprinderea de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor 
pentru Armata Națională a informat despre rezilierea contractelor de dare  în comodat/arendă/ 
subarendă a terenurilor cu destinație specială, încheiate între structurile subordonate MA, încheiate de 
Î.S. cu agenții economici SKL "CimCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal"), Inclusiv și a 
contractului de locațiune încheiat cu SRL "AutoPlusGrup" pentru bunurile imobile amplasate pe adresa 
mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, 37/l (materialele se anexează). Din 01.01.2022, Ministerul Apărării nu 
mai înregistrează  contracte de  dare în comodat/arendă/ subarendă a terenurilor cu destinație specială.  

Necătînd la măsurile întreprinse, conducerea Întreprinderii de Stat „Centrul de pregătire a 
specialiștilor pentru Armata Națională” încălcînd cerințele actelor normative menționate, continuă 
prelungirea termenilor contractelor de comodat/ arendă/subarendă a terenurilor cu destinație specială, 
încheiate cu diferiți agenți economici, fără a fi înregistrate în Direcția planificare resurse financiare și 



 
        Notă: Alte actele confirmative privind realizarea recomandărilor Curții de Conturi în trimestrul III vor fi anexate concomitent cu prezentarea 
raportului final privind  realizarea recomandărilor Curții de Conturi. 

 
                  Șef Direcție planificare resurse financiare și tehnico-materiale 
 
     
              Colonel                                                            Vasile CECLEA 

 
 
 
Ex. Dumitru Ili 
tel.: (022) 252-212 
e-mail: dumitru.ili@army.md  

tehnico-materiale.  
În această ordine de idei, prin scrisoarea nr.11/1137 din 25.08.2022 (se anexează), a Direcției 
planificare resurse financiare și tehnico-materiale a  solicitat prezentarea unei note informativă pe 
problema abordată și a copiilor certificate ale contractelor de comodat/ arendă/subarendă a terenurilor 
cu destinație specială, cu anexarea actelor ce au stat la baza semnării acestora, până la data de 
15.09.2022.  
Prin scrisoarea nr.165 din 01.09.2022, Întreprinderii de Stat „Centrul de pregătire a specialiștilor 
pentru Armata Națională”  a prezentat o notă informativă, prin care a comunicat că contractele 
încheiate cu  agenții economici SKL "CimCazac"; SA "Avicola", SRL "NSV Cereal"), vor fi reziliate 
după expirarea termenilor contractelor. 

23. 
 
 
 
 

Conducerii APP de comun cu MA: 
să revizuiască legalitatea contractelor de 
dare în comodat/arendă/ subarendă a 
terenurilor cu destinație specială, încheiate 
între structurile subordonate MA, inclusiv 
cele încheiate de Î.S. fondator al cărora este 
MA. 

Au fost revizuite contractele de dare in comodat/subarendă a terenurilor cu destinație specială încheiate 
intre întreprinderea de Stat si agenții economici SRL CIMCAZAC, S.A. Avicola si SRL NSV- Cereal, 
au fost avizați privind rezilierea contractelor la finisarea lucrărilor agricole pentru anul 2022. 
 

 

24. Să excludă din evidenţa contabilă lipsurile 
de stocuri de materiale depistate în urma 
anchetei administrative cu înregistrarea 
corespunzătoare a creanțelor față de 
persoanele culpabile care au efectuat aceste 
sustrageri (lipsuri de bunuri în valoare de 1,5 
mil Brig. 2 IM).     

A fost elaborat ordinul Brigăzii 2 infanterie motorizată nr.371 din 28.09.2022 cu privire la admiterea 
delapidării patrimoniului militar la depozitul de echipament al brigăzii, prin care au fost puse sarcini 
(se anexează), inclusiv și  excluderea din evidenţa contabilă lipsurile de stocuri de materiale depistate 
în urma anchetei administrative. Conform Notei de contabilitate nr.17/09/2022, suma de 1400,499,48 a 
fost scoasă din evidența contabilă. Materialele pe cazul  lipsurilor de stocuri de materiale depistate în 
urma anchetei administrative, se află în organele de anchetă. Recomandarea este realizată. 
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