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MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

     13.10.2022 nr. 05-10/96 /1390  

La nr. 

06/1-753-21 din 29.09.2021 

20-78-1243-7604 din 08.10.2021 
 

 

Referitor la raportarea pe marginea   

Hotărârii Curții de Conturi  

nr. 50/2021  

 

Curtea de Conturi  

a Republicii Moldova 

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

 

 Cancelaria de Stat 

cancelaria@gov.md 

 

Întru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.50/2021 cu privire la Raportul 

auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor 

Interne în anii 2019 - 2020, 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:  5   file. 

 

Secretar general al ministerului                                                Dina ROȘCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Executor: Lilia Caracicovschi 

Tel.: (022) 26 26 71  
e-mail: lilia.caracicovschi@mf.gov.md 

mailto:ccrm@ccrm.md
mailto:cancelaria@gov.md
mailto:lilia.caracicovschi@mf.gov.md


 

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7 

tel. (022) 26 25 24, e-mail: cancelaria@mf.gov.md 

 

1 

Anexă  

Informația  

privind mersul implementării cerințelor și recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.50/2021 cu privire la Raportul auditului 

conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019 - 2020, 

la situația din octombrie 2022 

N/o Entitatea 

responsabilă 

Conținutul cerinței/recomandării Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii/Concluzii 

1 2 3 4 5 

Hotărârea Curții de Conturi nr.50/2021 cu privire la Raportul auditului conformității  

asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019 - 2020 

Cerință din partea hotărâtoare: 

1. 2.1. Guvernului 

Republicii Moldova, 

pentru informare și 

examinare prin prisma 

competențelor și pentru 

dispunerea: 

2.1.1 plafonării adaosurilor comerciale la 

bunurile, lucrările și serviciile achiziționate de  

autoritățile contractante cu achitare din bugetul 

public național; 

 

 În curs de examinare 

2. Ministerul Finanțelor 

2.4 pentru informare și 

examinare prin prisma 

competențelor delegate 

în domeniul finanțelor 

publice, precum și 

pentru: 

2.4.1. dezvoltarea SIA „RSAP”/ MTender, care să 

asigure transparență maximă și mecanisme 

eficiente de monitorizare a întregului proces al 

achizițiilor publice și să permită desfășurarea 

eficientă și transparentă a tuturor tipurilor de 

achiziții publice, în concordanță cu legislația în 

vigoare, precum și elaborarea unui mecanism de 

recunoaștere a semnăturilor operatorilor 

economici nerezidenți, potențiali participanți la 

procedurile de achiziție publică; 

La data de 6 noiembrie 2019, în baza prevederilor acordului de 

finanțare semnat în 2015 de Guvernul Republicii Moldova și 

Comisia Europeană, a fost inițiat Proiectul „Asistență tehnică 

pentru dezvoltarea unui sistem de achiziții electronice în 

Republica Moldova de către Delegația UE”, după care o perioadă 

a fost suspendat. În luna Ianuarie 2022, în urma deciziei 

Ministerului Finanțelor de comun cu Delegația UE proiectul a 

fost reluat. Astfel, Proiectul constă în trecerea de la Sistemul 

multi-platforma la Sistemul centralizat cu o singură platformă, 

respectiv urma să fie modificat Conceptul tehnic a SIA RSAP 

(Hotărârea Guvernului nr. 705/2018). 

La data de 11.05.2022, a avut loc a II-a ședință a Grupului de 

lucru pentru validarea Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor 

În curs de realizare 
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publice” (E-Achiziții). 

Delegația Uniunii Europene  la data de 24 mai a transmis spre 

aprobare Ministerului Finanțelor versiunea finală a  Conceptului 

tehnic și documentele justificative. 

Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea nr.13-09/132 din 

25.05.2022 a confirmat lipsa obiecțiilor și acordul asupra textului 

Conceptului. 

În urma nedepășirii divergențelor dintre Ministerul Finanțelor pe 

de o parte,  și Dezvoltatorul contractat de Delegația UE pe de 

altă parte, privind amendamentele la Termenii de referință, 

reieșind din constrângerile și riscurile identificate prin scrisoarea 

nr.13-09/298 din 04.10.2022, Ministerul Finanțelor a anunțat 

Delegația UE despre imposibilitatea continuării implementării 

Proiectului. 

La moment, Ministerul Finanțelor este la etapa de evaluare și 

identificare a altor soluții necesare pentru dezvoltarea sistemului. 

3. 2.4.2. modificarea mecanismului de aplicare a 

Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice 

ținând cont de prevederile cadrului legal în 

vigoare, cu stabilirea valorii pragurilor de achiziții 

menite să asigure conformitatea procedurilor de 

achiziție publică, inclusiv asigurarea transparenței 

achizițiilor de valoare mică prin sistemul de 

achiziții electronice; 

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice 

de valoare mică (nr. unic 184/MF/2021). Au fost desfășurate 

ședințe interinstituționale cu Banca Națională a Moldovei și 

Congresul Autorităților Locale din Moldova pe subiectul 

divergențelor conceptuale pe marginea proiectului. Proiectul a 

fost definitivat și urmează a fi remis Guvernului pentru aprobare. 

În curs de realizare 

4. 2.4.3. neadmiterea finanțării lucrărilor de reparații 

și investiții capitale prin proiecte și devize 

generale de cheltuieli nefundamentate și 

neexpertizate în modul stabilit, precum și în lipsa 

planificării și alocării regulamentare a mijloacelor 

financiare la capitolul investiții capitale prin legile 

bugetare anuale. 

În conformitate cu prevederile pct.41 din Regulamentul cu 

privire la proiectele de investiții capitale publice, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.1029/2013, beneficiarii de proiect, 

pentru care au fost aprobate proiectele de investiții capitale, sunt 

responsabile de implementarea propriu-zisă a proiectului în 

limitele bugetului aprobat și în conformitate cu planul de 

implementare prevăzut în documentația de proiect. 

Totodată, potrivit dispozițiilor art.25 lit. f) din Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, instituția 
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bugetară asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea 

patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei 

guvernări.  

Potrivit recomandărilor Ministerului Finanțelor, expuse anual în 

circulara bugetară, în vederea atribuirii corecte a cheltuielilor 

bugetului de stat conform clasificației bugetare, autoritățile 

bugetare, la etapa de elaborare a documentației de proiect și 

deviz, urmează să asigure indicarea expresă în documentația 

tehnică de către compania de proiectare a categoriilor de lucrări: 

reparația curentă/reparația capitală/reconstrucția/construcția. 

În partea ce ține de finanțarea lucrărilor de reparații capitale, 

Ministerul Finanțelor, în virtutea atribuțiilor funcționale, 

examinează și alocă mijloace financiare instituțiilor bugetare în 

cadrul procesului de elaborare/modificare a legii bugetare anuale 

ținând cont de cadrul normativ în vigoare, precum și rigorile din 

domeniu (prezentarea solicitărilor însoțite de costuri argumentate 

prin calcule). 

La etapa viitoare de planificare bugetară, pentru proiectele la 

care se vor demara lucrările de construcție/reconstrucție, 

Ministerul Finanțelor suplimentar va solicita prezentarea 

obligatorie a copiei raportului de verificare a proiectului de 

execuție. 

5. Serviciul Vamal 

 

2.5. pentru examinare și luare de atitudine prin 

prisma competențelor atribuite referitor la 

efectuarea controlului ulterior asupra respectării 

legislației vamale de către subiecții implicați în 

realizarea Contractului nr. 273AP din 06.12.2017 

privind achiziția echipamentelor pentru realizarea 

rețelei de radiocomunicații de standard TETRA 

(în sumă de 6,9 mil. Euro) și a Acordului de 

subcontract din 31.05.2018 privind livrarea 

În conformitate cu Planul de acțiuni al Serviciului Vamal pentru 

anul 2022
1
, întru realizarea recomandării Curții de Conturi, a fost 

planificată acțiunea 3.10.9 cu termenul de realizare trimestrul III, 

2022. La moment este în derulare controlul ulterior prin audit 

postvămuire asupra respectării legislației vamale de către 

Ministerul Afacerilor Interne.  

Rezultatul final al implementării cerinței respective va fi raportat 

suplimentar odată cu finalizarea controlului ulterior. 

În curs de realizare 

                                                           
1
 https://customs.gov.md/api/media/16/03/2022/PASV_proiect_2022_compressed.pdf 
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bunurilor, lucrărilor și serviciilor (în valoare de 

2,4 mil. Euro), în ceea ce ține de corectitudinea 

calculării și achitării drepturilor de import, 

verificarea majorării valorii mărfurilor/ 

echipamentelor pe teritoriul vamal al Republicii 

Moldova și, respectiv, onorarea obligațiilor față de 

bugetul de stat de către operatorii economici 

rezidenți și nerezidenți. 

6. Serviciul Fiscal de 

Stat  

2.6. pentru examinare și luare de atitudine prin 

prisma atribuțiilor funcționale referitor la 

efectuarea controlului fiscal privind corectitudinea 

calculării și achitării de către operatorul economic 

rezident (subcontractor) a impozitelor la bugetul 

de stat aferente executării Contractului nr. 273 AP 

din 06.12.2017 privind achiziția echipamentelor 

pentru realizarea rețelei de radiocomunicații de 

standard TETRA (în sumă de 6,9 mil. Euro) și a 

Acordului de subcontract din 31.05.2018 privind 

livrarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (în 

valoare de 2,4 mil. Euro). 

Serviciul Fiscal de Stat a informat prin scrisoarea nr. 26-07/2-

14/85353 din 23.09.2022 (se anexează) privind mersul 

implementării cerinței înaintate. 

În curs de realizare 
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Nr.26-07/2-14/85353 

23 septembrie 2022   
Curtea de Conturi a Republicii Moldova 

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

 

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

 

Ministerul Finanțelor 
mun. Chișinău, str.Constantin Tănase, 7 

 

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul executării cerințelor/recomandărilor din Hotărârea Curții 

de Conturi nr.50 din 10 septembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra 

achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019-2020, comunică 

următoarele. 

Cu referire la cerința nr.2.6. „pentru examinare și luare de atitudine prin prisma atribuțiilor 

funcționale referitor la efectuarea controlului fiscal privind corectitudinea calculării și achitării de 

către operatorul economic rezident (subcontractor) a impozitelor la bugetul de stat aferente 

executării Contractului nr.273 AP din 06.12.2017 privind achiziția echipamentelor pentru 

realizarea rețelei de radiocomunicații de standard TETRA (în sumă de 6,9 mil. Euro) și a Acordului 

de subcontract din 31.05.2018 privind livrarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (în valoare de   

2,4 mil. Euro)”, comunică că S.R.L. „S&T IT SERVICES” a fost supus controlului fiscal prin 

metoda de verificare prin contrapunere, privind relațiile economico-financiare înregistrate cu 

operatorul economic Motorola Solutions Germany GMBH și Ministerul Afacerilor Interne / 

Inspectoratul General al Poliției (informația a fost prezentată Curții de Conturi prin scrisoarea nr.26-

07/2-13-98516 din 2 septembrie 2021). 

Ținînd cont că termenul de executare integrală a contractului (inclusiv furnizarea echipament, 

servicii, garanții, mentenanță) a fost stabilit august 2022, Serviciul Fiscal de Stat a inițiat efectuarea 

controlului fiscal privind relațiile economico-financiare înregistrate cu operatorul economic 

Motorola Solutions Germany GMBH și Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul General al 

Poliției, urmare a încheierii contractului nr.273AP din 06.12.2017 și acordului de subcontract din 

31.05.2018, inclusiv cu stabilirea adaosului comercial aplicat la mărfurile realizate și lucrările 

efectuate. 

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat va informa suplimentar Curtea de Conturi despre 

rezultatele acțiunilor întreprinse. 
 

 

 

Directoare                                      Rozalina ALBU 
  

Executor Nicoleta BRAGUȚA 

Telefon 0 22 82 34 39 

e-mail nicoleta.braguta@sfs.md 

 

MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

STATE TAX SERVICE 
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