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MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

24.10.2022 nr. 05-10/97/1461  

La nr. 
06/1-220-22 din 15.04.2022 

20-78-4178 din 22.04.2022 
 

 

Referitor la raportarea pe marginea   

hotărârilor Curții de Conturi  

nr. 11/2022 și nr. 12/2022 
 

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 hotărârilor Curții de Conturi nr.11/2022 cu privire la Raportul 

auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale mun. Bălți încheiate 

la 31 decembrie 2020 și nr.12/2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra 

procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-

teritorială mun. Bălți, 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 octombrie 2022. 

  

Anexe: 3 file 

 

  

MINISTRU                                                                Dumitru BUDIANSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executor: Caracicovschi Lilia  

Tel.: (022) 26 26 71  

E-mail: lilia.caracicovschi@mf.gov.md  
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Anexă  

Informația  

privind mersul implementării cerințelor și recomandărilor înaintate prin hotărârile Curții de Conturi nr.11/2022 cu privire la  

Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale mun. Bălți încheiate la 31 decembrie 2020,  

nr.12/2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public  

în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți, 

la situația din octombrie 2022 
 

N/

o 

Entitatea 

responsabilă 

Conținutul cerinței/recomandării Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii/ 

Concluzii 

1 2 3 4 5 

HCC nr.11 din 31.03.2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale  

unității administrativ-teritoriale mun. Bălți încheiate la 31 decembrie 2020 

 

Cerințe din partea hotărâtoare: 

1. Ministerul 

Finanțelor, 

2.5.  pentru informare și 

clarificarea, după caz, modificarea 

actelor normative
1
 în mod explicit, 

exhaustiv și extensiv prin care se 

reglementează dreptul de aplicare 

de către instituțiile/autoritățile 

publice a criteriilor suplimentare de 

atribuire a activului la mijloace fixe 

sau la stocuri de materiale 

circulante (în vederea asigurării 

aplicării uniforme a normei juridice 

de către toate instituțiile/autoritățile 

publice, inclusiv a criteriului 

valoric și de garanție aplicabil) 

 

 

 

Prin Ordinul ministrului finanţelor nr.99/2022 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 315-317 art. 1162 din 12.10.2022), a fost 

completat pct.3.3.3 din Normele metodologice privind evidenţa contabilă 

şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor nr.216/2015.  

Astfel, normele metodologice au fost completate cu reguli de stabilire a 

criteriilor suplimentare de atribuire a activului la mijloace fixe. 

 

 

 

 

Realizat 

                                                           
1
 Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015. 
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HCC nr.12 din 31.03.2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și 

gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți 

 

Cerințe din partea hotărâtoare: 

2. Ministerul 

Finanțelor și 

Serviciul Fiscal de 

Stat, 

2.5. pentru informare și revizuirea 

Regulamentului cu privire la modul 

de administrare a impozitului pe 

bunurile imobile prin intermediul 

SIA „Cadastrul Fiscal 2.0”, precum 

și se reiterează recomandările 

înaintate în Raportul misiunii de 

follow-up privind implementarea 

cerințelor și recomandărilor 

înaintate prin Hotărârea Curții de 

Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 

„Cu privire la Raportul auditului 

conformității evidenței, înregistrării 

și gestionării patrimoniului public, 

precum și a impozitării bunurilor 

imobile” aprobat prin Hotărârea 

Curții de Conturi nr.68 din 26 

noiembrie 2019; 

Serviciul Fiscal de Stat a comunicat prin scrisoarea nr. 26-07/2-14/76739 

din 07.09.2022 (se anexează) informația privind mersul implementării 

cerințelor și recomandărilor înaintate.  

Se va informa 

suplimentar conform 

termenelor stabilite. 

Recomandări din Raportul de audit: 

3. Serviciul Fiscal de 

Stat 

13. asigurarea revizuirii 

Regulamentului cu privire la modul 

de administrare a impozitului pe 

bunurile imobile prin intermediul 

SIA „Cadastrul Fiscal 2.0”, în 

scopul excluderii introducerii cu 

întârziere a datelor în sistem, 

înregistrării lor cu diferite 

deficiențe. 

 Se va informa 

suplimentar conform 

termenelor stabilite. 
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Nr.26-07/2-14/76739 

_07_ septembrie 2022   
Curtea de Conturi a Republicii Moldova 

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 69 
ccrm@ccrm.md   

 

Copie: Cancelaria de Stat 
mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 

cancelaria@gov.md  
 

Copie: Ministerul Finanțelor 
MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 

damep@mf.gov.md  

 

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul executării cerințelor și recomandărilor prezentate în 

Hotărârea Curții de Conturi nr.12 din 31 martie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității 

asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea 

administrativ-teritorială mun. Bălți, comunică următoarele. 

În scopul eliminării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor expuse în 

Raportul de audit, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.341 din 30 august 2022 a fost aprobat 

Planul de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor expuse în Raportul auditului 

conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la 

unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți. 

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat va asigura realizarea acțiunilor din Planul menționat, 

iar despre statutul acestora va informa conform termenelor stabilite. 

 
 

Directoare                                                                   Rozalina ALBU 

 
 

 

 

 

 

 
Executor Daniela ROTARU 

Telefon 82-34-39  

e-mail daniela.rotaru@sfs.md 
 

 

 

 

„Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Sistemului Informațional al Serviciului 

Fiscal de Stat. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai cu respectarea legislației privind 

protecția datelor cu caracter personal.” 

MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

STATE TAX SERVICE 
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