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MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

     06.04.2022 nr. 05-10/25/486   

La nr. 
06/1-13-22 din 14.01.2022 

20-78-380 din 14.01.2022 
 

 

Referitor la raportarea pe marginea  

Hotărârii Curții de Conturi  nr. 73/2021 
 

Curtea de Conturi  

a Republicii Moldova 

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

 

Cancelaria de Stat 

(e-mail: cancelaria@gov.md) 

 

Întru executarea hotărârii Curții de Conturi nr.73/2021 cu privire la Raportul auditului 

conformității administrării și gestionării corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, 

terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora, 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 aprilie 2022. 

Anexă - 1 filă 

 

MINISTRU                                                   Dumitru BUDIANSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executor: Caracicovschi Lilia  

Tel.: (022) 26 26 71  

E-mail: lilia.caracicovschi@mf.gov.md 
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Anexă 

Informația  

privind mersul implementării cerințelor și recomandărilor înaintate prin hotărârile Curții de Conturi nr.73/2021 cu privire la Raportul auditului conformității 

administrării și gestionării corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora,  

la situația din aprilie 2022 

 

N/

o 

Entitatea 

responsabilă 

Conținutul cerinței/recomandării Acțiunile întreprinse de către entitate Comentarii/ 

Concluzii 

1 2 3 4 5 

HCC nr.73/2021 cu privire la Raportul auditului conformității 

 administrării și gestionării corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora 

 

Cerințe din partea hotărâtoare: 

1. 2.6. Ministerului 

Finanțelor, 

pentru luare de atitudine, și se recomandă, pe 

măsura implementării recomandării  din punctul 

2.5 din prezenta Hotărâre, în caz de necesitate, să 

completeze Normele metodologice privind 

evidența contabilă și raportarea financiară în 

sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, cu 

reguli privind modul de înregistrare și ținere a 

evidenței contabile a lacurilor de 

acumulare/iazurilor ca un bun indivizibil; 

Ministerul Finanțelor nu a fost informat de către Ministerul Mediului, Ministerul 

Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Proprietății Publice și Agenția 

„Apele Moldovei” privind realizarea recomandării la punctul 2.5. al prezentei 

hotărâri. 

La necesitate, Ministerul Finanțelor va analiza oportunitatea modificării 

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”. 
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