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MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

     09 .01.2023 nr. 05-10/03/27  

La nr. 

06/1-1575-22 din 18.10.2022 

20-78-10115 din 20.10.2022 
 

Referitor la raportarea pe marginea  

Hotărârii Curții de Conturi nr. 52/2022 
 

 

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 Hotărârii Curții de Conturi nr. 52/2022 cu privire la Raportul auditului 

asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 

(UAT/bugetul de nivelul II),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 09 ianuarie 2023. 

 

Anexă: 1 filă 

 

            

        Ministru                                           Dumitru BUDIANSCHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Executor: Lilia Caracicovschi 

Tel.: (022) 26 26 71  

e-mail: lilia.caracicovschi@mf.gov.md 
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Anexă la scrisoarea nr. 05-10/03/ 27  din 09.01.2023 

Informația  

privind mersul implementării cerințelor și recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 52/2022 cu privire la Raportul auditului 

asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II),  

 la situația din 09 ianuarie 2023 
 

N/o Entitatea 

responsabilă 

Conținutul cerinței/recomandării Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii/ 

Concluzii 

1 2 3 4 5 

HCC nr. 52/2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale  

UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II) 

Cerințe din partea hotărâtoare: 

1. Ministerul 

Finanțelor 

2.5. pentru informare, revizuire și 

completare, prin prisma contabilității de 

angajamente, a Normelor metodologice, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 

nr.216 din 28.12.2015, în ce privește 

evidența și raportarea în bilanțul contabil de 

către autoritățile administrației publice 

locale a calculelor, creanțelor și datoriilor 

aferente împrumuturilor contractate, precum 

și aferente impozitelor, taxelor și altor plăți 

încasate în bugetele UAT administrate de 

Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul de 

colectare a impozitelor și taxelor locale; 

Potrivit pct. 2.1 din Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele 

metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobate prin ordinul 

ministrului finanțelor nr.216/2015, planul de conturi contabile în sistemul bugetar 

este elaborat în conformitate cu standardele internaționale GFS 2001 (Statistica 

Finanțelor Guvernamentale), integrat cu clasificația economică și se utilizează 

pentru evidența executării de casă a bugetului public național (metoda de casă), 

precum și pentru evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor efective ale 

autorităților/instituțiilor bugetare, a activelor financiare și nefinanciare, a datoriilor 

și rezultatelor (metoda de angajamente).   

Totodată, conform prevederilor pct. 3.8.3 din ordinul menționat, conturile din 

subclasa 81 „Conturi extrabilanțiere ale bugetelor” sunt utilizate de către 

Trezoreria de Stat și autoritățile publice locale care asigură executarea de casă a 

bugetelor pentru evidența datoriilor și creanțelor bugetare.  

La subcontul de nivelul II 811420 „Creanțe ale contribuabililor” se ține evidența 

creanțelor bugetare ale contribuabililor. În acest subcont se ține și evidența 

sumelor calculate pentru plata arendei și a altor contribuții. Pe măsura încasării 

sumelor calculate se micșorează subcontul extrabilanțier 811420. 

Astfel, întru implementarea recomandării Curții de Conturi și asigurarea 

contabilizării calculelor, creanțelor și a datoriilor aferente impozitelor, taxelor și 

altor plăți încasate în bugetele UAT, autoritățile publice locale pot utiliza 

subcontul extrabilanțier menționat. 
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