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MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

    29.04.2022 nr. 05-10/36  

La nr. 06/1-801-21 din 03.11.2021 
 

 

Referitor la raportarea pe marginea  

HCC nr.55/2021 și HCC nr.56/2021 

 
 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova 

(e-mail: ccrm@ccrm.m;l_saracuta@ccrm.md) 

 

Întru asigurarea informării Curții de Conturi despre măsurile întreprinse întru 

implementarea cerințelor din Hotărârile Curții de Conturi nr.55/2021 cu privire la Raportul 

auditului asupra rapoartelor financiare ale Unității  Teritoriale Autonome Găgăuzia (bugetul 

central) încheiate la 31 decembrie 2020 și nr.56/2021 cu privire la auditul conformității procesului 

bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018 - 2020 la Unitatea Teritorială Autonomă 

Găgăuzia (bugetul central), Ministerul Finanțelor, pe chestiunile ce țin de competența sa, prezintă 

Informația conform anexei. 

 
            Anexe: 8  file. 

 

 

        Ministru                                                                    Dumitru BUDIANSCHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executor: Lilia Caracicovschi 

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

 

mailto:ccrm@ccrm.m;l_saracuta@ccrm.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 

Anexă la scr. nr. 05-10/36 din 29.04.2022  

  Informația 

privind măsurile întreprinse întru executarea cerințelor înaintate Ministerului Finanțelor prin HCC nr. nr.55/2021 cu privire la Raportul auditului asupra 

rapoartelor financiare ale Unității  Teritoriale Autonome Găgăuzia (bugetul central) încheiate la 31 decembrie 2020 și nr.56/2021 cu privire la auditul 

conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018 - 2020 la Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (bugetul central) 

la situația din aprilie 2022 

 

Nr.ord. Conținutul cerințelor Măsurile întreprinse 

 

HCC nr. nr.55/2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Unității  Teritoriale Autonome Găgăuzia (bugetul central) încheiate la 

31 decembrie 2020 

1. 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare, și se reiterează 

recomandarea nr.2.2.1., înaintată prin Hotărârea Curții de 

Conturi nr.50 din 23.07.2018, privind corelarea prevederilor 

Clasificației bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului 

finanțelor nr.208 din 24.12.2015, cu prevederile Legii nr.764-XV 

din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii, prin excluderea dolayurilor Comrat, Ceadâr-Lunga și 

Vulcănești din Anexa nr.3 „Organe ale autorităților publice 

locale” și includerea lor ca subdiviziuni structurale ale 

Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, astfel asigurând 

raportarea corectă a situațiilor financiare consolidate ale 

Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia 

Recomandarea dată nu poate fi realizată din următoarele considerente: 

 autoritățile publice din UTA Găgăuzia nu se vor conforma în vederea 

includerii dolay-urilor Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești ca subdiviziuni 

structurale ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia și respectiv, înaintarea 

propunerilor de excludere a dolay-urilor menționate din Anexa nr.3 „Organe ale 

autorităților publice locale” ale clasificației bugetare organizaționale, în virtutea 

răspunsului recepționat de Ministerul Finanțelor de la Direcția generală finanțe 

a UTA Găgăuzia (scrisoarea nr.01/1-11-85 din 21.04.2022 se anexează pe 5 

file); 

 prin Legea nr.232/2020 pentru modificarea unor acte normative, din Legea 

nr.436/2006 privind administrația publică locală autoritățile publice din cadrul 

unității teritoriale autonome cu statut juridic special au fost excluse din 

categoria autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea și plasate 

separat ca autorități ale administrației publice locale de nivel special, iar modul 

de organizare și funcționare a autorităților administrației publice locale de nivel 

special se reglementează de prezenta lege în partea în care nu contravine 

prevederilor Legii nr.344/1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei 

(Gagauz-Yeri). Modificările în cauză au intrat în vigoare începând cu 

22.01.2021; 

 Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) statuează 

la art.12 că de competența Adunării Populare ține soluționarea în condițiile legii 
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a problemelor organizării teritoriale a Găgăuziei. Respectiv, prin Legea locală 

privind organizarea administrativ-teritorială a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) s-a 

instituit un sistem de administrare pe 3 nivele și corespunzător în Legea locală 

privind finanțele publice sistemul bugetar din UTA Găgăuzia se constituie din 3 

tipuri de bugete (bugetele locale, bugetele raionale și bugetul central). 

Totodată,  pentru asigurarea raportării corecte a situațiilor financiare consolidate 

ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia se va examina, de comun acord cu 

I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, posibilitatea tehnică a 

Sistemului Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice (SIGFP) de 

relocare a dolayu-rilor din categoria autorităților publice locale de nivelul I la 

cele de nivelul II și, respectiv, ajustarea  Anexei nr.3 „Organe ale autorităților 

publice locale” ale clasificației bugetare organizaționale, fapt despre care se v-a 

informa suplimentar. 

HCC nr.56/2021 cu privire la auditul conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018 - 2020 la Unitatea Teritorială 

Autonomă Găgăuzia (bugetul central) 

1. 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare și modificarea 

cadrului legal în vederea asigurării calculării din bugetul central 

al UTA Găgăuzia a transferurilor cu destinație generală UAT de 

nivelul I din componența UTA Găgăuzia conform principiilor 

stabilite pentru alte UAT 

Asigurarea executării recomandării date presupune, în accepțiunea Curții de 

Conturi, reglementarea în cadrul normativ al Republicii Moldova a prevederilor 

privind defalcările din impozitele generale de stat și privind transferurile cu 

destinație generală de la bugetul central al UTA Găgăuzia către bugetele locale 

de nivelul I din componența UTA Găgăuzia, ceea ce va exclude riscul de 

neasigurare a stabilității financiare a bugetelor locale de nivelul I, respectiv, 

exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor UAT de nivelul I, prevăzute de cadrul 

normativ. 

În corespundere cu art.12 alin.(2) lit.d) din Legea nr.344/1994 privind statutul 

juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), de competența Adunării Populare 

ține adoptarea actelor normative locale, a căror executare este obligatorie pe 

teritoriul Găgăuziei, ce ține de domeniul activității bugetar-financiare și fiscale 

locale. Respectiv, conform art.17 din legea prenotată, Comitetul executiv al 

Găgăuziei asigură administrarea sistemului financiar-bugetar local și sistemului 

fiscal local. 

Drept urmare, în Legea locală nr.8 din 26.03.2013 privind finanțele publice, la 

art.13 este reglementată repartizarea veniturilor între bugetele UAT din 

componența Găgăuziei, iar la art.21 este reglementat mecanismul calculării 



 

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

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

transferurilor cu destinație generală pentru bugetele locale și raionale. 

La moment, aceste reglementări diferă de cele stabilite în Legea nr.397/2003 

privind finanțele publice locale atât în ce privește repartizarea veniturilor la 

bugetele locale de nivel I din contul defalcărilor de la impozitele de stat (cotele 

de la IVPF), cât și sursele Fondului de susținere financiară a UAT din Găgăuzia 

(nu se regăsește cota-parte din impozitul pe venitul obținut din activitatea de 

întreprinzător). 

În viziunea Ministerului Finanțelor, reglementarea expresă în Legea finanțelor 

publice locale a cotelor de defalcare de la impozitele de stat pentru bugetele 

locale de nivel I din componența UTA Găgăuzia (excluderea excepției actuale), 

precum și asigurarea calculării din bugetul central al UTA Găgăuzia a 

transferurilor cu destinație generală către UAT de nivelul I din componența 

UTA Găgăuzia conform principiilor stabilite pentru alte UAT va crea un 

conflict de norme ce va anihila competența Adunării Populare din domeniul 

financiar-bugetar, și indirect va impune transpunerea normelor din cadrul 

normativ național în cel local.   

Totuși, Ministerul Finanțelor este deschis spre colaborare și rămâne disponibil 

de a examina eventualele propuneri și inițiative care vor parveni de la 

autoritățile publice din UTA Găgăuzia în vederea asigurării modificării Legii 

finanțelor publice locale în scopul calculării din bugetul central al UTA 

Găgăuzia a transferurilor cu destinație generală către UAT de nivelul I din 

componența UTA Găgăuzia conform principiilor și regulilor generale stabilite 

pentru celelalte bugete locale de nivel I. 
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