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MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

     28.07.2022 nr. 05-10/ 70/1034  

La nr. 

06/1-534-21 din 23.07.2021 

20-78-880-5311 din 30.07.2021 
 

 

Referitor la raportarea pe marginea   

hotărârilor Curții de Conturi  

nr. 34/2021 și nr. 35/2021 

 

Curtea de Conturi  

a Republicii Moldova 

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

 

 Cancelaria de Stat 

cancelaria@gov.md 

 

Întru executarea hotărârilor Curții de Conturi nr.34/2021 cu privire la Raportul 

auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Apărării în anii 

2019-2020 și nr.35/2021 pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod 

măsurile întreprinse pentru implementarea cadrului de interoperabilitate contribuie la 

asigurarea eficientă a schimbului de date și a interoperabilității sistemelor informaționale 

aplicate în sectorul public?”, 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 iulie 2022. 

Anexe:  5   file. 

 

MINISTRU                                                   Dumitru BUDIANSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Executor: Lilia Caracicovschi 

Tel.: (022) 26 26 71  

e-mail: lilia.caracicovschi@mf.gov.md 
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Anexă la scr. nr. 05-10/70/1034  din 28 iulie 2022 

Informația  

privind mersul implementării cerințelor și recomandărilor înaintate prin hotărârilor Curții de Conturi nr.34/2021 cu privire la Raportul auditului 

conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Apărării în anii 2019-2020 și nr.35/2021 pentru aprobarea Raportului auditului 

performanței „În ce mod măsurile întreprinse pentru implementarea cadrului de interoperabilitate contribuie la asigurarea eficientă a schimbului de date 

și a interoperabilității sistemelor informaționale aplicate în sectorul public?” 

la situația din iulie 2022 

N/o Entitatea 

responsabilă 

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

1 2 3 4 5 

HCC nr.34/2021  cu privire la Raportul auditului conformității achizițiilor publice  

în cadrul sistemului Ministerului Apărării în anii 2019-2020 

Cerință din partea hotărâtoare: 

1. Ministerului 

Finanțelor 

(pct.2.4 HCC) 

2.4.1. de comun cu Agenția Achiziții Publice, 

dezvoltarea cadrului normativ aferent achizițiilor 

de valoare mică;  

 

Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la achiziții publice de valoare mică (nr. unic 

184/MF/2021) este în proces de examinare în cadrul ședinței 

grupului de lucru interinstituțional. 

În curs de realizare 

 

 2.4.2. ajustarea reglementărilor aferente modelului 

contractului-cadru; 

Întru ajustarea reglementărilor aferente modelului contractului-

cadru, a fost elaborat și aprobat Ordinul Ministrului Finanțelor 

nr. 69/2021 cu privire la aprobarea Documentației standard 

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr. 147-151 art.658 din 

18.06.2021). 

Realizat 

 2.4.3. dezvoltarea posibilităților funcționale ale 

SIA RSAP/MTender, cu includerea elementelor 

documentației obligatorii la fiecare etapă din 

proces; 

La data de 06.11.2019, în baza prevederilor Acordului de 

finanțare semnat în 2015 de Guvernul RM și CE, 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-platformă la 

Sistemul centralizat cu o singură platformă, respectiv Conceptul 

tehnic al SIA RSAP necesită a fi modificat, lucru care se 

desfășoară în prezent. 

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

În curs de realizare 
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25.05.2022, a confirmat lipsa obiecțiilor și acordul asupra 

textului Conceptului prezentat de către Delegația UE spre 

aprobare. 

 2.4.4. asigurarea corelării SIA RSAP/MTender cu 

platforma www.tender.md (BAP) și cu alte 

platforme relevante; 

Notă: 

Proiectul „Asistență tehnică pentru dezvoltarea unui sistem de 

achiziții electronice în Republica Moldova de către Delegația 

UE” va cuprinde trecerea de la Sistemul multi-platformă la 

Sistemul care constă dintr-o soluție centralizată cu o singură 

platformă, respectiv va dispărea necesitatea de corelare a SIA 

RSAP/MTender cu platforma www.tender.md (BAP) și cu alte 

platforme relevante. 

 

 2.4.5. elaborarea ghidului utilizatorului SIA 

RSAP/MTender; 
Notă: 

Ministerul Finanțelor de comun cu I.P „Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe” urmează să elaboreze ghidului 

utilizatorului sistemului electronic după livrarea sistemului 

care constă dintr-o soluție centralizată cu o singură platformă. 

 

 2.4.6. asigurarea corelării noțiunilor din Ordinul 

ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015, la 

aspectul investiții/reparații capitale, cu prevederile 

actelor normative în domeniul construcțiilor 

 

 

 

 

Modificările Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 216/2015 „Cu 

privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul 

bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă 

și raportarea financiară în sistemul bugetar”, privind atribuirea 

sau clasificarea cheltuielilor se efectuează în corespundere cu 

normele de aplicare a clasificației economice aprobat prin 

Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 208/2015 „privind 

Clasificația bugetară” elaborat conform GFS 2001 și ajustat 

cadrului normativ în vigoare. 

 

HCC nr.35/2021 pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod măsurile întreprinse pentru implementarea cadrului de interoperabilitate contribuie la 

asigurarea eficientă a schimbului de date și a interoperabilității sistemelor informaționale aplicate în sectorul public?” 

Cerință din partea hotărâtoare: 

2.5. Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației, 

Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, Agenției Servicii Publice, Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Casei 

Naționale de Asigurări Sociale, Serviciului Fiscal de Stat, pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit. 

Recomandări din Raport: 

1. 4. Ministerului 

Finanțelor și 

Cancelariei de Stat, în 

comun cu I.P. 

să instituie un mecanism adecvat de compensare a 

cheltuielilor pentru asigurarea furnizării datelor de 

către participanții publici la schimbul de date prin 

MConnect pentru participanții privați în cazul 

La data de 26 noiembrie 2021 a fost organizată o ședință 

comună, cu participarea reprezentanților I.P ,,Agenția de 

Guvernare Electronică”, Cancelariei de Stat și Ministerului 

Finanțelor, în cadrul căreia a fost discutată oportunitatea 

 

http://www.tender.md/
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„Agenția de 

Guvernare 

Electronică”, 

autoritățile și 

instituțiile care 

furnizează date 

contra plată 

consumului serviciilor cu titlu oneros prin 

MConnect (subpct.4.2.10); 

instituirii unui mecanism de compensare a cheltuielilor pentru 

asigurarea furnizării datelor de către participanții publici la 

schimbul de date prin MConnect pentru participanții privați în 

cazul consumului serviciilor cu titlu oneros prin MConnect.  

Ca urmare a discuțiilor, s-a decis că la moment este inoportun 

de a elabora un nou mecanism de susținere a participanților la 

schimbul de date prin Mconnect, având în vedere că, în 

conformitate cu prevederile pct.4, sbpct.3) din Hotărârea 

Guvernului nr.211/2019, participanții publici ,,în caz de 

necesitate, pot planifica mijloace financiare necesare integrării 

sistemelor informaţionale pe care le deţin cu platforma de 

interoperabilitate (MConnect), dezvoltării şi mentenanţei 

tehnice a serviciilor de furnizare sau de consum al datelor, 

conform planurilor de conectare respective”. 

2. 9. I.P. „Agenția 

Servicii Publice”, 

Casei Naționale de 

Asigurări Sociale, 

Serviciului Fiscal de 

Stat  

să revizuie și să asigure rezilierea contractelor sau 

acordurilor bilaterale de schimb de date existente, 

încheiate cu participanții publici, în contextul 

realizării schimbului de date corespunzător prin 

platforma de interoperabilitate, cu excepțiile 

stabilite de legislația aferentă schimbului de date 

și interoperabilitate (subpct.4.2.7). 

Informația despre mersul realizării recomandării a fost remisă 

către Curtea de Conturi și Cancelaria de Stat prin scrisoarea 

Serviciului Fiscal de Stat nr.26-07/2-14/24866 din 21.04.2022 
(copia scrisorii se anexează pe 2 file). 
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Nr.26-07/2-14/24866 

_21_ apilie 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.35 din 6 iulie 2021 pentru aprobarea Raportului auditului 

performanței „În ce mod măsurile întreprinse pentru implementarea cadrului de interoperabilitate 

contribuie la asigurarea eficientă a schimbului de date și a interoperabilității între sistemele 

informaționale aplicate în sectorul public?”, comunică următoarele.   

La recomandarea nr.9 din Raportul de audit ,,să revizuie și să asigure rezilierea contractelor 

sau acordurilor bilaterale de schimb de date existente, încheiate cu participanții publici, în 

contextul realizării schimbului de date corespunzător prin platforma de interoperabilitate, cu 

excepțiile stabilite de legislația aferentă schimbului de date și interoperabilitate”, în vederea 

implementării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.211 din 03.04.2019 privind platforma de 

interoperabilitate (MConnect), Serviciul Fiscal de Stat continuă implementarea schimbului de date 

prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, privind consumul de date din Sistemele 

Informaționale ale Serviciului Vamal, Casei Naționale de Asigurări Sociale, I.P. Agenția Servicii 

Publice, care se află la etapa de negociere și dezvoltare pe partea furnizorilor de date. 

În acest sens, în vederea asigurării schimbului de date corespunzător, au fost semnate 

următoarele anexe tehnice: 

- Anexa tehnică nr. 29 din 05.06.2019 privind consumul de date din cadrul SI AIPA aferent 

consumului de date despre producătorii agricoli, beneficiari de subvenții în agricultură și alte 

ajutoare de Stat (art. 133 alin. (2) pct. 2); 

- Anexa tehnică nr. 37 din 05.03.2020 privind furnizarea datelor către RSC din SIA „SMC”, 

în conformitate cu Legea nr. 131 din 08.06.2012; 

- Anexa tehnică nr. 45 din 08.12.2020 privind consumarea de către Serviciul Fiscal de Stat a 

datelor din sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale, privind persoanele fizice 

care se încadrează în prevederile art. 283 alin. (1) Codul Fiscal, contribuabili care sunt scutiți de la 

plata impozitului pentru bunurile imobiliare; 

MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 

SERVICIUL FISCAL DE STAT 

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

STATE TAX SERVICE 
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- Anexa tehnică nr. 47 din 24.03.2021 privind furnizarea de către Serviciul Fiscal de Stat a 

informației cu privire la veniturile persoanelor și restanțele față de BPN; 

- Anexa tehnică nr. 54 din 15.11.2021 privind returnarea/transmiterea plăților BASS din 

vitrina cu date CNAS, precum și confirmarea recepționării datelor. 

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat va asigura realizarea recomandării din Hotărârea 

Curții de Conturi, iar despre statutul acesteia va informa ulterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.” 
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