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

Anexă la scr. nr. 05-10/30/544 din 15 aprilie 2022 

Informația  

privind mersul implementării Planului de acțiuni pentru executarea cerințelor/recomandărilor Curții de Conturi din Hotărârea nr.30/2021  

,,Cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020”, 

la situația din 15 aprilie 2022 

Nr. 

d/o 

Conținutul 

cerinței/recomandării 

Măsuri spre implementare Termenul de 

realizare 

Responsabil Indicator de 

rezultat 

Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii / 

Concluzii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cerințe din partea hotărâtoare: 

2.4. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor și, de comun cu instituțiile subordonate, pentru asigurarea implementării recomandărilor formulate în secțiunea a VIII-

a din Raportul de audit anexat la prezenta Hotărâre, precum și a celor reiterate, după cum urmează: 

1. 2.4.1. respectarea și 

conformarea la 

prevederile actelor 

normative privind 

procesul de includere 

pentru finanțare din buget 

a obiectelor de investiții 

capitale, cu asigurarea 

unui sistem eficient de 

monitorizare a execuției 

obiectelor de investiții 

capitale (reiterată din 

Hotărârea Curții de 

Conturi nr.38 din 28 iulie 

2020); 

2.4.1.1. Elaborarea și 

promovarea proiectului 

hotărârii pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului 

nr.1029/2013 „Cu privire la 

investițiile capitale publice” 

Iunie 2022 

 

Direcția 

investiții publice 

Proiect de hotărâre 

definitivat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Proiectul hotărârii Guvernului „Cu 

privire la modul de pregătire și evaluare a 

proiectelor de investiții capitale publice” 

a fost elaborat și se află la etapa de 

coordonare internă. 

 

2.4.1.2. Monitorizarea 

trimestrială a executării 

cheltuielilor pentru investiții 

capitale atât din surse externe, 

cât și interne, în scopul 

identificării impedimentelor 

care pot duce la extinderea 

termenelor de implementare a 

proiectelor 

Trimestrial Monitorizare 

efectuată 

 Analiza 

urmează a fi 

efectuată. 

Cu detalii 

suplimentare 

se va reveni 

ulterior 

 

2. 2.4.2. asigurarea 

elaborării, de comun cu 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării, a 

metodologiilor de calcul 

pentru transferurile cu 

2.4.2.1. Inițierea/menținerea 

dialogului cu Ministerul 

Educației, Culturii și 

Cercetării, autoritate publică 

centrală responsabilă de 

elaborarea proiectelor de acte 

Permanent Direcția politici 

bugetare 

sectoriale 

Demersuri expediate 

Ședințe comune 

desfășurate 

 

Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea nr. 

07/1-17/27 din 25 martie 2022 (copia 

scrisorii se anexează pe 1 filă), a informat 

Ministerul Educației și Cercetării despre 

necesitatea de a asigura, în mod prioritar, 

elaborarea/modificarea metodologiilor, 
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Nr. 

d/o 

Conținutul 

cerinței/recomandării 

Măsuri spre implementare Termenul de 

realizare 

Responsabil Indicator de 

rezultat 

Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii / 

Concluzii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

destinație specială la 

finanțarea instituțiilor de 

învățământ (instituții 

preșcolare, licee-internat 

cu profil sportiv, școli de 

tip internat, centre de 

educație extrașcolară 

etc.), precum și 

completării normelor 

metodologice cu referire 

la determinarea 

transferurilor destinate 

școlilor primare, 

gimnaziilor și liceelor 

etc. (reiterată din 

Hotărârea Curții de 

Conturi nr.38 din 28 iulie 

2020);  

normative în domeniul 

educației, privind inițierea 

elaborării metodologiei de 

calcul pentru transferurile cu 

destinație specială, la 

finanțarea instituțiilor de 

învățământ (instituții 

preșcolare, licee-internat cu 

profil sportiv, școli de tip 

internat, centre de educație 

extrașcolară etc). 

 

 

 

 

 

 

întru distribuirea cât mai eficientă a 

alocațiilor pe autorități publice locale, 

care au în subordine instituții de 

învățământ, precum și întru eficientizarea 

banului public. 

Totodată, se menționează că, la 

solicitarea experților naționali angajați de 

către Ministerul Educației și Cercetării, 

dar și a reprezentanților Ministerului 

Educației și Cercetării, întru 

îmbunătățirea mecanismelor ce țin de 

estimarea transferurilor cu destinație 

specială alocate de la bugetul de stat 

bugetelor locale pentru finanțarea 

instituțiilor de învățământ primar și 

secundar general din subordinea 

autorităților publice locale de nivelul al 

doilea, Ministerul Finanțelor a expediat 

informații privind bugetele aprobate și 

precizate pentru anii 2019-2021, la nivel 

de fiecare raion, inclusiv informația 

privind transferurile pentru instituțiile 

finanțate pe bază de cost standard pe elev. 

Suplimentar, se informează că, 

Ministerul Educației și Cercetării este în 

proces de îmbunătățire a mecanismelor 

ce țin de estimarea transferurilor cu 

destinație specială alocate de la bugetul 

de stat bugetelor locale pentru finanțarea 

instituțiilor de învățământ general. 

2.4.2.2. Inițierea/menținerea 

dialogului cu Ministerul 

Educației, Culturii și 

Cercetării, autoritate publică 

centrală responsabilă de 

elaborarea proiectelor de acte 

normative în domeniul 

educației, în vederea inițierii  

modificării/completării 

Hotărârii Guvernului nr. 

868/2014 ,,Privind finanțarea 

în bază de cost standard per 

elev a instituțiilor de 

învățământ primar și secundar 

general din subordinea 

autorităților publice locale de 

nivelul al doilea”. 

Permanent Demersuri expediate 

Ședințe comune 

desfășurate 
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Nr. 

d/o 

Conținutul 

cerinței/recomandării 

Măsuri spre implementare Termenul de 

realizare 

Responsabil Indicator de 

rezultat 

Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii / 

Concluzii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 2.4.3. modificarea 

cadrului normativ privind 

finanțarea de la bugetul 

de stat a instituțiilor 

publice, fondurilor și 

proiectelor investiționale 

prin intermediul 

subsidiilor, cu 

conformarea la 

prevederile Legii 

nr.181/2014 (reiterată 

din Hotărârea Curții de 

Conturi nr.38 din 28 iulie 

2020); 

2.4.3.1. Elaborarea și 

promovarea proiectului de 

lege privind instituțiile 

publice 

  Trimestrul IV, 

2022  

Direcția 

monitorizarea 

activelor 

statului 

de comun cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

ministerului 

Cadru normativ 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

 Se va raporta 

la termenul 

indicat în 

hotărâre 

(15.07.2022) 

Informativ: În 

Planul de 

acțiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2021-2022, 

aprobat prin 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.235/2021, 

acțiunea 

13.16,  

proiectul de 

lege privind 

instituțiile 

publice 

urmează a fi 

prezentat 

Guvernului 

spre 

examinare și 

aprobare în 

decembrie 

2022  
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Nr. 

d/o 

Conținutul 

cerinței/recomandării 

Măsuri spre implementare Termenul de 

realizare 

Responsabil Indicator de 

rezultat 

Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii / 

Concluzii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 2.4.4. asigurarea ajustării 

cadrului regulator cu 

privire la planificarea 

resurselor și cheltuielilor 

bugetare în concordanță 

cu cadrul legal (reiterată 

din Hotărârea Curții de 

Conturi nr.38 din 28 iulie 

2020);  

2.4.4.1. Modificarea  

Ordinului MF nr.209/2015 

privind aprobarea Setului 

metodologic privind 

elaborarea, aprobarea și 

modificarea bugetului 

Trimestrul I, 2022 Direcția politici 

și sinteză 

bugetară 

Set metodologic 

modificat 

 

Proiectul de modificare a Ordinului 

Ministrului Finanțelor nr. 209/2015 

privind aprobarea Setului metodologic 

privind elaborarea, aprobarea și 

modificarea bugetului, este în proces de 

definitivare. 

 

5. 2.4.5. reglementarea 

modului de ținere a 

Registrului debitorilor și 

modului de evidență a 

executării sancțiunilor și 

amenzilor (reiterată din 

Hotărârea Curții de 

Conturi nr.38 din 28 iulie 

2020);  

2.4.5.1. Implementarea 

sistemului informațional 

„Registrul amenzilor 

contravenționale” 

Trimestrul I, 2022 Serviciul Fiscal 

de Stat 

 

IP CTIF 

 

Sistem informațional 

implementat 

Sistemul Informațional Automatizat 

„Registrul amenzilor contravenționale” a 

fost lansat în exploatare experimentală în 

temeiul Ordinului SFS nr. 69 din 

16.02.2022.  

 

Cu detalii 

suplimentare 

se va reveni 

ulterior 

6. 2.4.6. asigurarea 

funcționalității grupului 

de lucru pentru investiții 

capitale, în vederea 

respectării procesului de 

includere și monitorizare 

a obiectelor de investiții 

capitale (reiterată din 

Hotărârea Curții de 

Conturi nr.24 din 28 mai 

2018);  

2.4.6.1. Elaborarea și 

promovarea proiectului 

hotărârii pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului 

nr.1029/2013 „Cu privire la 

investițiile capitale publice” 

Iunie 2022 

 

Direcția 

investiții publice 

Proiect de hotărâre 

elaborat și înaintat 

Guvernului spre 

aprobare 

Proiectul hotărârii Guvernului „Cu 

privire la modul de pregătire și evaluare a 

proiectelor de investiții capitale publice” 

a fost elaborat și se află la etapa de 

coordonare internă. 

 

2.4.6.2. Crearea Grupului de 

lucru conform Hotărârii 

Guvernului nr.1029/2013 

modificate 

Iulie 2022 

 

 Grup de lucru 

funcțional 

 Grupul de 

lucru va fi 

creat după 

aprobarea de 

către Guvern a 

proiectului 
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Nr. 

d/o 

Conținutul 

cerinței/recomandării 

Măsuri spre implementare Termenul de 

realizare 

Responsabil Indicator de 

rezultat 

Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii / 

Concluzii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

hotărârii „Cu 

privire la 

modul de 

pregătire și 

evaluare a 

proiectelor de 

investiții 

capitale 

publice” 

7. 2.4.7. asigurarea 

respectării prevederilor 

regulamentare privind 

procesul de examinare și 

de confirmare a 

eligibilității propunerilor 

de proiecte pentru 

investiții capitale, 

respectând principiile de 

prioritizare și de 

conformitate ale acestora 

cu documentele de 

planificare strategică 

națională și sectorială 

(reiterată din Hotărârea 

Curții de Conturi nr.24 

din 28 mai 2018);  

2.4.7.1. Examinarea și 

selectarea proiectelor de 

investiții capitale doar în 

procesul de elaborare a 

proiectelor CBTM și legilor 

bugetare anuale 

Anual 

(conform 

calendarului 

procesului 

bugetar) 

Direcția 

investiții publice 

Principii de 

prioritizare 

respectate conform 

prevederilor 

regulamentare 

Selectarea proiectelor de investiții 

capitale publice din Anexa nr. 6 la Legea 

bugetului de stat se efectuează doar în 

procesul de elaborare a proiectelor 

CBTM și legilor bugetare anuale. 

Totodată, în cazul aprobării contractelor 

de grant din contul proiectelor finanțate 

din sursele externe, proiecte noi de 

investiții capitale pot fi incluse la 

rectificarea legilor bugetare anuale. 

 

2.4.7.2. Selectarea proiectelor 

de investiții capitale în baza 

propunerilor autorităților 

bugetare înaintate conform 

prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr.1029/2013 

 După 

aprobarea de 

către Guvern a 

proiectului 

hotărârii „Cu 

privire la 

modul de 

pregătire și 

evaluare a 

proiectelor de 

investiții 

capitale 

publice”, în 
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Nr. 

d/o 

Conținutul 

cerinței/recomandării 

Măsuri spre implementare Termenul de 

realizare 

Responsabil Indicator de 

rezultat 

Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii / 

Concluzii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

cadrul 

Ministerului 

Finanțelor va 

fi creat un 

grup de lucru, 

care va 

examina 

eligibilitatea 

proiectelor noi 

de investiții 

capitale 

publice 

înaintate de 

către APC. 

8. 2.4.8. asigurarea 

includerii și prezentării în 

componența și formatul 

formularelor din Raportul 

anual privind executarea 

bugetului de stat a 

informației consolidate 

aferente situațiilor 

patrimoniale reflectate în 

„Bilanțul contabil” al 

autorităților/instituțiilor 

bugetare (reiterată din 

Hotărârea Curții de 

Conturi nr.24 din 28 mai 

2018). 

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 155/2021 cu privire la modificarea Ordinului nr. 44/2018 „Cu privire la structura, componența și formatul formularelor 

la Raportul anual privind executarea bugetului de stat” au fost efectuate modificări la Bilanțul contabil. Acesta va conține informația consolidată aferentă 

situațiilor patrimoniale reflectate în „Bilanțul contabil” al autorităților/instituțiilor bugetare. 

 

Recomandări din Raport: 
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Nr. 

d/o 

Conținutul 

cerinței/recomandării 

Măsuri spre implementare Termenul de 

realizare 

Responsabil Indicator de 

rezultat 

Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii / 

Concluzii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 1. Modificarea „Setului 

metodologic privind 

elaborarea, aprobarea și 

modificarea bugetului” în 

scopul reflectării 

prevederilor cadrului 

legal în vigoare, precum 

și reglementării abaterilor 

admisibile între limitele 

stabilite în CBTM și 

proiectul legii bugetare 

anuale. (Secțiunea VI, 

pct. 6.4) 

1.1. Modificarea  Ordinului 

MF nr.209/2015 privind 

aprobarea Setului 

metodologic privind 

elaborarea, aprobarea și 

modificarea bugetului 

Trimestrul I, 2022 Direcția politici 

și sinteză 

bugetară 

Set metodologic 

modificat 

 

Proiectul de modificare a Ordinului MF 

nr. 209/2015 privind aprobarea Setului 

metodologic privind elaborarea, 

aprobarea și modificarea bugetului, este 

în proces de definitivare. 

 

10. 2. Îmbunătățirea 

gestionării finanțelor 

publice, inclusiv prin 

asigurarea calității ținerii 

evidenței contabile la 

executarea și raportarea 

BS conform cadrului 

normativ. (Secțiunea VI, 

pct. 6.5, Secțiunea III) 

2.1. Modificarea și 

completarea cadrului 

normativ și aducerea 

Ordinului MF nr.216/2015 în 

concordanță cu Ordinul MF 

nr.215/2015 

Semestrul I, 

 2022 

Direcția 

Trezoreria de 

Stat 

Cadru normativ 

modificat  

Au fost elaborate și aprobate: 

- Ordinul MF nr. 75/2021 cu privire la 

modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind executarea de casă 

a bugetelor  componente ale bugetului 

public naţional şi a mijloacelor 

extrabugetare prin sistemul trezorerial al 

Ministerului Finanţelor nr.215/2015, 

(publicat în Monitorul Oficial al R. 

Moldova nr. 212-218 art.1102 din 

10.09.2021). 

- Ordinul MF nr.76/2021 privind 

modificarea şi completarea  Planului de 

conturi contabile în sistemul bugetar şi a 

Normelor metodologice privind evidenţa 

contabilă şi raportarea financiară în 

sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul 

ministrului finanţelor nr.216 din 28 

decembrie 2015, (publicat în Monitorul 
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Nr. 

d/o 

Conținutul 

cerinței/recomandării 

Măsuri spre implementare Termenul de 

realizare 

Responsabil Indicator de 

rezultat 

Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii / 

Concluzii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Oficial al R. Moldova nr. 212-218 

art.1103 din 10.09.2021). 

2.2. Elaborarea Registrelor de 

evidență contabilă 

generalizate 

Registre elaborate În sistemul informațional Trez2 a fost 

asigurată funcționalitatea de generare a 

Registrelor de evidență contabilă 

generalizate. 

 

2.3. Elaborarea Registrului 

operațiunilor de închidere a 

anului bugetar generalizat în 

baza Notelor contabile și altor 

informații contabile 

Registru generalizat În sistemul informațional Trez2 a fost 

asigurată funcționalitatea de generare a 

Registrului operațiunilor de închidere a 

anului bugetar generalizat în baza 

Notelor contabile și altor informații 

contabile. 

 

Referitor la trimiterea către secțiunea III, se reiterează poziția Ministerului Finanțelor comunicată prin scr. nr.05-16/39 din 28.06.2021, 

și anume că: ,,Înlăturarea celor constate  de CC în Secțiunea III ține de capacitățile funcționale ale  APC în domeniu. În afară de 

aceasta,  toate alocațiile prevăzute la ,,Acțiuni generale” sunt bugetate conform  metodologiei bugetelor pe programe, cu  scopuri, obiective 

și indicatori de performanță, iar modificarea în scopul îmbunătățirii  acestora poate fi întreprinsă în cadrul unui proces bugetar ordinar.  

Conform Clasificației bugetare pentru „Acțiuni generale” este atribuit cod Org 1. Modul de reflectare a acestor alocații bugetare corespunde 

cerințelor/parametrilor stabiliți în SIMF.  

Orice intenție de a reflecta unele din aceste cheltuieli la APC concrete implică modificări cardinale în metodologie și procedura de finanțare 

precum și revizuirea SIMF, ce implică cheltuieli suplimentare de la buget.” 

 

11. 3. Asigurarea fortificării 

controlului intern 

managerial al proceselor 

aferente executării BS 

prin intermediul 

sistemului trezorerial, cu 

identificarea și descrierea 

proceselor de consolidare 

a rapoartelor Trezoreriei 

3.1. Descrierea proceselor 

operaționale de bază ale 

Direcției Trezoreria de Stat, 

inclusiv la capitolul  ținerii 

evidenței contabile în 

Trezoreriile Regionale ale 

Ministerului Finanțelor 

Trimestrul I, 

 2022 

Direcția 

Trezoreria de 

Stat 

Procese operaționale 

descrise 

A fost asigurată descrierea tuturor 

proceselor identificate. 
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de Stat și Trezoreriilor 

Regionale. (Secțiunea 

VI, pct. 6.5) 

12. 4. De comun cu 

autoritățile publice 

centrale: monitorizarea 

planificării și executării 

de către APC a 

cheltuielilor de personal 

în vederea asigurării 

limitei stabilite în Legea 

bugetară anuală. 

(Secțiunea VI, pct. 6.7) 

4.1. Monitorizarea lunară a 

volumului cheltuielilor de 

personal executate la nivelul 

agregat al bugetului public 

național, inclusiv pe bugete; 

monitorizarea și analiza 

cheltuielilor de personal la 

nivel de activitate (P3) 

Lunar Direcția politici 

salariale 

Monitorizare 

efectuată 

Ministerul Finanțelor efectuează analiza 

lunară a nivelului executării  cheltuielilor 

de personal scontate, în baza salariului 

executat în lunile precedente la nivel de 

fiecare autoritate publică centrală și 

locală. 

 

4.2. Menționarea (în cadrul 

circularelor bugetare anuale) 

și atenționarea autorităților de 

a se încadra în limitele 

cheltuielilor de personal 

aprobate în Legea bugetară 

anuală 

Anual 

(conform 

calendarului 

procesului 

bugetar) 

Mențiuni 

corespunzătoare în 

circulara bugetară 

Demersuri expediate 

În subpct. 20.2 din Circulara bugetară 

nr. 06/2-07 din 25.09.2020 ,,Privind 

elaborarea proiectelor bugetelor locale 

pentru anul 2021 și a estimărilor pentru 

anii 2021-2022” și subpct. 19.2 din 

Circulara bugetară nr. 06/2-07-18 din 

23.08.2021 ,,Privind elaborarea 

proiectelor bugetelor locale pentru anul 

2022 și a estimărilor pentru anii 2023-

2024” se menționează că la estimarea 

cheltuielilor de personal per ansamblu, 

autoritățile publice locale se vor conduce 

de limitele calculate de Ministerul 

Finanțelor pentru instituțiile de 

învățământ finanțate prin transferuri cu 

destinație specială, prezentate în Anexa 

nr. 2 la circularele menționate.  

Totodată, în subpct. 7.4. din Circulara 

bugetară nr. 06/1-17/50 din 28.09.2020 

,,Privind elaborarea și prezentarea 

Circularele 

menționate 

sunt publicate 

pe pagina web 

a Ministerului 

Finanțelor, 

putând fi 

accesate la 

următorul 

link: 

https://mf.gov.

md/ro/buget/ci

rculara-

bugetar%C4%

83 
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Concluzii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

propunerilor de buget pentru anul 2021 și 

estimărilor pentru anii 2022-2023” și  în 

subpct. 9.2 din Circulara bugetară 

nr.06/1-17/41 din 26.08.2021, adresate 

autorităților publice centrale, se 

menționează că la estimarea cheltuielilor 

de personal, aceste autorități se vor 

conduce de limitele calculate de 

Ministerul Finanțelor, prezentate în 

Anexa nr. 3, respectiv Anexa nr. 5 la 

circularele menționate.  

Suplimentar, prin avizele formulate la 

demersurile expediate de către autorități, 

Ministerul Finanțelor atenționează asupra 

necesității utilizării în mod econom și 

eficient a resurselor bugetare, și, în 

conformitate cu prevederile Legii 

finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 181/2014. 

13. 5. Îmbunătățirea 

modului de 

gestionare/monitorizare 

și raportare a procesului 

investițional pentru 

ridicarea nivelului de 

executare a alocațiilor 

pentru investiții capitale 

din mijloacele financiare 

externe acordate RM și 

din surse interne. 

(Secțiunea VI, pct. 6.9) 

5.1. Monitorizarea trimestrială 

a executării cheltuielilor 

pentru investiții capitale atât 

din surse externe, cât și interne 

în scopul identificării 

impedimentelor care pot duce 

la extinderea termenelor de 

implementare a proiectelor 

Trimestrial Direcția 

investiții publice 

Monitorizare 

efectuată 

Impedimente 

identificate 

 Analiza 

urmează a fi 

efectuată. 

Cu detalii 

suplimentare 

se va reveni 

ulterior 
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14. 6. Monitorizarea 

eficientă, reevaluarea și 

aprobarea proiectelor 

investiționale la care 

costurile estimate inițial 

au fost modificate cu 

peste 15% și/sau 

implementarea depășește 

termenele planificate, în 

lipsa grupului de lucru 

activ. (Secțiunea VI, pct. 

6.9) 

6.1.  Monitorizarea anuală, la 

etapa de elaborare a 

proiectului legii bugetului de 

stat, a proiectelor 

investiționale la care costurile 

estimative au fost modificate 

cu peste 15 la sută 

Anual 

(conform 

calendarului 

procesului 

bugetar) 

Direcția 

investiții publice 

Monitorizare 

efectuată 

 Nerealizat  

6.2. Solicitarea de la 

autoritățile publice centrale a 

cauzelor care au dus la 

majorarea costurilor 

estimative și atenționarea 

acestora asupra îmbunătățirii 

capacităților de estimare a 

costurilor 

Solicitare remisă  Nerealizat  

15. 7. De comun cu 

autoritățile publice 

centrale: 

dezvoltarea/sporirea 

capacităților APC și 

mediului de control intern 

la elaborarea bugetelor 

investiționale în 

concordanță cu strategiile 

sectoriale și în raport cu 

volumul resurselor 

alocate de la bugetul de 

stat pentru consolidarea și 

gestionarea eficientă a 

resurselor financiare 

investiționale din surse 

 Trimestrul I, 2022 Direcția 

investiții publice 

Circulară remisă 

autorităților publice 

 Nerealizat  
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interne și externe. 

(Secțiunea VI, pct. 6.6, 

6.9) 

16. 8. Asigurarea 

respectării prevederilor 

cadrului normativ la 

finanțarea/raportarea 

cheltuielilor în cadrul 

Programului activităților 

de reintegrare a țării, cu 

asigurarea virării pe 

contul BS de către APL a 

sumelor neutilizate. 

(Secțiunea VI, pct. 6.10) 

Notă: 

În anul 2021, Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.68/2021. Finanțarea 

cheltuielilor s-a efectuat pe obiective, în strictă conformitate cu prevederile hotărârii în cauză. 

Conform punctului 3 al hotărârii menționate, autoritățile administrației publice locale urmează să prezinte Cancelariei de Stat (Biroul politici 

de reintegrare) rapoartele anuale privind utilizarea mijloacelor alocate prin Programul dat. 

În scopul analizei detaliate a nivelului de valorificare, Ministerul Finanțelor va solicita de la Cancelaria de Stat raportul totalizat, iar, în caz 

de identificare a unor abateri, va contribui la întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea acestora. 

Cu informații 

suplimentare 

se va reveni 

ulterior 

17. 9. Completarea 

Formularului nr.9 la 

Raportul privind 

executarea BS cu 

creanțele și datoriile 

formate în 

autoritățile/instituțiile 

bugetare finanțate de la 

BS la venituri. 

(Secțiunea VI, pct. 6.12) 

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 155/2021 cu privire la modificarea Ordinului nr. 44/2018 „Cu privire la structura, componența și formatul formularelor 

la Raportul anual privind executarea bugetului de stat”, Formularul nr.9 „Raportul privind creanțele și datoriile la cheltuieli și active nefinanciare formate în 

autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat” a fost completat cu creanțe și datorii la venituri și redenumit „Raportul privind creanțele și 

datoriile la venituri, cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat”. 

 

18. 10. De comun cu I.P. 

„Oficiul de Gestionare a 

Programelor de 

Asistență Externă”: 

dezvoltarea cadrului 

normativ în aspectul 

10.1. Examinarea / abordarea 

recomandării în cadrul 

elaborării şi promovării 

proiectului de lege privind 

instituţiile publice 

Pe parcursul 

anului 

Direcția 

monitorizarea 

activelor 

statului 

de comun cu 

subdiviziunile 

Propuneri elaborate 

și prezentate 

 Cu informații 

se va reveni 

ulterior, la 

termenul de 

raportare 
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prevederilor ce țin de 

modul de virare a unei 

părți de venituri la BS 

(Secțiunea VI, pct. 6.13) 

structurale ale 

ministerului și IP 

OGP AE 

pentru cerința. 

nr.2.4.3. 

Alte constatări: 

19. Auditul menționează că 

MF deține o Politică de 

securitate a informației, 

aprobată prin Ordinul MF 

nr.147 din 21 noiembrie 

2016, care necesită a fi 

ajustată în concordanță cu 

procesele stabilite în 

domeniul securității 

cibernetice (cap. VI. 

Buna Guvernanță, 

pct.6.1.) 

Ajustarea politicii de 

securitate a informației în 

concordanță cu procesele 

stabilite în domeniul 

securității cibernetice 

Trimestrul I,  

2022 

I.P. ,,Centrul de 

Tehnologii 

Informaționale 

în Finanțe” 

Politică de securitate 

ajustată și aprobată 

Politica de securitate a informației a fost 

ajustată și urmează a fi aprobată. 

 

 

20. Auditul a constatat că, al 

treilea an consecutiv 

Serviciul audit intern al 

MF nu auditează procese 

ce țin de 

planificarea/executarea/ 

raportarea BS, deși, 

potrivit Cartei de audit 

intern, subdiviziunea 

dispune de toate 

Planificarea auditării 

proceselor ce țin de 

planificarea, executarea și 

raportarea BS, în baza 

evaluării riscurilor aferente 

activității MF  

La etapa de 

planificare 

anuală/strategică a 

activității de audit 

intern pentru 

perioada 2022-

2023 

Serviciul audit 

intern  

al Ministerului 

Finanțelor 

Plan de acțiuni anual 

/ strategic elaborat și 

aprobat 

Număr de misiuni de 

audit ce țin de 

planificarea, 

executarea și 

raportarea BS, 

planificate 

Planul de acțiuni al activității de audit 

intern la Ministerului Finanțelor pentru 

anul 2022 cuprinde 1 misiune de audit ce 

ține de planificarea, executarea și 

raportarea BS. 
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instrumentele necesare 

pentru evaluarea acestor 

procese. Astfel, auditul 

consideră oportună 

evaluarea proceselor 

asupra evidenței 

contabile a executării de 

casă a mijloacelor BS de 

către Serviciul audit 

intern, ținând cont de 

prevederile Cartei de 

audit intern că cel puțin o 

dată la 3 ani să fie 

evaluate procesele cu risc 

sporit pentru domeniul 

financiar-contabil și 

obiectivul stabilit în 

Planul strategic pentru 

anii 2019-2021 (cap. VI. 

Buna Guvernanță, 

pct.6.2.) 

Desfășurarea misiunilor de 

audit privind evaluarea 

proceselor ce țin de 

planificarea, executarea și 

raportarea BS 

a. 2022 - 2023 

(conform 

termenelor 

stabilite la etapa 

de planificare 

anuală/ strategică 

a activității de 

audit intern) 

Raport de audit 

intern elaborat și 

înaintat spre 

aprobare conducerii 

MF conform 

termenului de 

realizare stabilit 

 Perioada de 

desfășurare a 

misiunii este 

planificată 

pentru 

intervalul 

aprilie-iunie 

2022. 
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