
APROBAT:
preşedintele raionului Cimişlia 

OLĂRESCU Mihail
A £) (nume, ©renume)

/(sem nătura)
10 ianuarie 2022

PLANUL ANUAL DE ACTIVITATE 
al Direcţiei finanţe Cimişlia pentru anul 2022

(denumirea subdiviziunii structurale)

Obiectivul nr.l: Asigurarea examinării bugetelor UAT Cimişlia introduse în baza de date a direcţiei finanţe

Acţiuni Subacţiuni Indicatori de 
produs/rezultat Termen de 

realizare

Responsabil
(subdiviziune/ 

funcţionar public)
1.1.Verificarea deciziilor 
privind aprobarea 
bugetelor locale

1.1.1. Examinarea deciziei privind existenţa anexelor :
- veniturile şi cheltuielile bugetului respectiv prevăzute 

pentru anul bugetar următor;
- impozite şi taxe;
- venituri colectate de către fiecare instituţie publică 

şi alte venituri prevăzute de legislaţie;
- efectivul limită al statelor de personal din instituţiile 

publice finanţate de la bugetul respectiv;
- alte date adiţionale elaborării proiectului bugetului;
- nota informativă la proiectul bugetului.

Numărul deciziilor 
examinate; 

existenţa anexelor 
stabilite de legislaţie 

(23 decizii). Ianuarie - 
februarie

Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

1.2. Verificarea datelor 
adiţionale la cheltuieli

9

1.2.1.Examinarea materialelor anexate la bugetul 
instituţiei în conformitate cu Setul metodologic privind 
elaborarea bugetului

Calcule analizate

1.2.2.Verificarea existenţei semnăturilor ordonatorilor 
şi aplicarea ştampilelor Existenta semnăturii

9
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Obiectivul nr.2: Asigurarea modificărilor în alocaţii bugetare la partea de venituri şi cheltuieli a APL I şi II
2.1.Efectuarea 
modificărilor prin 
redistribuirea alocaţiilor 
aprobate între articole în 
baza dispoziţiei sau 
ordinelor executorilor de 
buget

2.1.1 Verificarea pachetului de documente prezentate 
în baza cărora se modifică bugetul aprobat în scopul 
corespunderii cu noua clasificaţie bugetară.

Existenţa dispoziţiei, 
ordftiului 

Alte documente 
confirmative Pe parcursul 

anului
Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

2.1.2 Suport practic la introducerea redistribuirilor în 
sistemul electronic. Numărul de documente 

introduse

2.2. Efectuarea 
modificărilor prezentate 
în baza deciziilor 
consiliilor locale, raional.

2.2.1 Verificarea pachetului de documente prezentate 
în baza cărora se modifică bugetul aprobat în scopul 
corespunderii cu clasificaţia bugetară.

Existenţa deciziei 
Alte documente 
suplimentare. Pe parcursul 

anului
2.2.2 Suport practic la introducerea modificărilor în 
sistemul SIMF şi dezagregarea în GAB

Numărul documentelor 
introduse

Obiectivul nr.3: Asigurarea verificării rapoartelor privind executarea bugetelor pe raion.

3.1. Raportarea către 
Ministerul Finanţelor; 
Consiliul raional

3.1.1 Recepţionarea şi examinarea rapoartelor privind 
executarea alocaţiilor bugetare la partea de venituri şi 
cheltuieli.

Numărul rapoartelor 
exmainate.

Pe 6 luni 
9 luni, 12 

luni Secţia
contabilităţii

bugetare

Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

3.1.2 Introducerea în noul sistem a rapoartelor privind 
executarea alocaţiilor bugetare la partea de venituri şi 
cheltuieli

Numărul rapoartelor 
introduse.

Pe 6 luni 
9 luni, 12 

luni
3.1.3 .Generalizarea rapoartelor privind executarea 
alocaţiilor bugetare la partea de venituri şi cheltuieli şi 
prezentarea Ministerului finanţelor, Consiliului raional

Numărul rapoartelor 
generalizate şi 

transmise
Pe 12 luni

3.1.4. Elaborarea proiectului deciziei privind executarea 
bugetului raional pe a.2021, 6 luni 2022, 9 luni 2022 Proiectul elaborat

martie
septembrie
decembrie

3.2.Raportarea privind 
îndeplinirea planului de

3.2.1. Recepţionarea rapoartelor pe reţea, state şi 
contingente în SIMF

Numărul rapoartelor 
recepţionate

Pe 9 luni 
12 luni Secţia elaborării
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reţea şi state în instituţiile 
finanţate din bugetele 
UAT

3.2.2. Examinarea rapoartelor pe reţea, state în noul 
sistem electronic. Suport practic la introducere Numărul rapoartelor 

analizate^ntroduse

Pe 6 luni, 
9 luni, 12 

luni

şi administrării 
bugetului

3.2.3. Generalizarea rapoartelor pe reţea, state şi 
contingente şi prezentarea Ministerului Finanţelor, 
Consiliului raional

Numărul rapoartelor 
generalizate şi transmise

Pe 6 luni 
9 luni, 12 

luni

Obiectivul nr.4: Asigurarea ţinerii evidenţei contabile al executării bugetului raionului
4.1. Evidenţa contabilă a 
bugetului raionului

4.1.1 Prelucrarea extraselor trezoreriale privind 
executarea bugetului raional Numărul de extrase/ an zilnic

Secţia
contabilitatea

bugetară

4.1.2. Verificarea reflectării în evidenţă a veniturilor şi 
cheltuielilor bugetului raional. Numărul de verificări zilnic

4.1.3. Efectuarea controlului asupra utilizării corecte a 
mijloacelor băneşti în conformitate cu alocaţiile 
bugetare

Numărul de controale După caz

4.1.4. Prelucrarea registrului de încasare a veniturilor Zilnic
4.1.5. Ţinerea evidenţei registrului mijloacelor 
transmise şi primite Permanent

4.1.6. Ţinerea evidenţei registrului a împrumuturilor 
acordate şi rambursate Permanent

4.1.7. Ţinerea evidenţei investiţiilor şi reparaţiilor 
capitale, finanţarea cărora sa efectuat din bugetul 
raional

Permanent

4.1.8. Exercitarea controlului asupra stării evidenţei 
contabile în contabilităţile primăriilor satelor, oraşului, 
instituţiilor publice

Controale efectuate După
solicitare

4.1.9. Acordarea ajutorului metodologic şi practic în 
problemele ce ţin de evidenţa contabilă Numărul de cazuri După

solicitare
4.1.10. Recepţionarea şi generalizarea raportului privind 
starea creanţelor şi datoriilor cu termen de achitare 
expirat (Forma FD-049)

Numărtil de dări de 
seamă Lunar
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4.1.11. Verificarea informaţiei privind creditele 
preferenţiale eliberate prin bănci şi prezentarea 
informaţiei generalizate Ministerului Finanţelor

Numărul d© verificări Trimestrial

4.1.12. Prezentarea informaţiei Ministerului Finanţelor 
privind solicitările mijloacelor financiare pentru 
compensarea cheltuielilor la conectarea conductei de 
gaze naturale

După caz (conform 
deciziilor comisiei 

speciale şi solicitărilor 
direcţiei asistenţă 

socială)

Trimestrial

Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

4.1.13. Prezentarea informaţiei Ministerului Finanţelor 
privind solicitările mijloacelor financiare pentru 
compensarea cheltuielilor la recuperarea bunurilor 
confiscate sau naţionalizate a persoanelor supuse 
represiunilor politice

După caz, conform 
deciziilor comisiilor 

speciale
După caz

Secţia
contabilitatea

bugetară

4.1.14. Asigurarea executării stricte a titlurilor 
executorii emise în baza Hotărîrilor Judecătoreşti, 
rămase definitive şi irevocabile

Numărul cazurilor După caz

Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

Secţia
contabilitatea

bugetară
4.1.14. Recepţionarea, verificarea, generalizarea şi 
prezentarea Ministerului Finanţelor raportului operativ 
FD 050 Suport practic la corectarea erorilor în 
completarea formularului

Numărul de rapoarte Lunar

Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

4.2. Evidenţa contabilă a 
direcţiei finanţe

4.2.1. Ţinerea evidenţei contabile a îndeplinirii 
devizului de cheltuieli al direcţiei finanţe

Conform cerinţelor 
Legii nr.113 Permanent

Secţia
contabilitatea

bugetară

4.2.2. întocmirea raportului contabil pe direcţia finanţe Conform cerinţelor 
Legii nr.l 13 Trimestrial

4.2.3. Prezentarea dărilor de seamă Inspectoratului 
fiscal, Direcţiei statistică Cimişlia, Casei teritoriale, 
Companiei teritoriale de asigurări în medicină

Număful dărilor de 
seamă prezentate

Lunar,
trimestrial
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4.2.4. Asigurarea integrităţii bunurilor aflate la bilanţul 
direcţiei finanţe prin efectuarea inventarierii bunurilor. Conform instrucţiunilor Permanent,

decembrie

Obiectiv nr. 5: Consolidarea şi asigurarea realizării procesului de monitoring financiar al activităţii economico-financiare a
întreprinderilor municipale

5.1. Elaborarea şi 
promovarea proiectului 
deciziei Consiliului 
raional privind aprobarea 
Regulamentului privind 
casarea bunurilor uzate, 
raportate la mijloacele 
fixe

*-

Proiect elaborat şi 
prezentat Consiliului 

raional Cimişlia
martie Secţia elaborării 

şi administrării 
bugetului

Secţia
contabilitatea

bugetară

5.2. Monitorizarea 
sistemului de control 
financiar public intern

5.2.1. Elaborarea Raportului anual consolidat privind 
controlul financiar public intern

Raport elaborat şi 
prezentat preşedintelui 

raionului, transmis 
Ministerului finanţelorî, ,

10 martie

5.3. Elaborarea 
Declaraţiei de răspundere 
managerială

Declaraţia elaborată
9

10 martie

5.4. Elaborarea şi 
actualizarea planului 
anual în domeniul 
achiziţiilor publice

Plan elaborat şi publicat ianuarie
Secţia

contabilitatea
bugetară

Obiectivul nr.6: Asigurarea elaborării proiectului de buget de nivelul I şi II

6.1. Asigurarea elaborării 
proiectului de buget pe 
primării şi consiliul 
raional pe anul 2023 şi 
estimările pe anii 2024-

6.1.1. Studierea notelor metodologice privind prognoza 
macroeconomică şi politica bugetar-fiscală pe anul 2022 
primite de la Ministerul Finanţelor

Nota studiată, analizată iulie
Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului
6.1.2. Pregătirea indicaţiilor metodice privind 
întocmirea proiectelor de buget Material elaborat iulie
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2025 6.1.3. Comunicarea autorităţilor executive de nivelul 
întîi şi doi a principiilor de bază ale politicii statului în 
domeniul veniturilor şi cheltuielilor pe anul 2023

Organizarea^seminarului iulie

Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

6.1.4. Recepţionarea proiectelor de buget elaborate de 
autorităţile executive de nivelul întîi şi instituţiile 
publice din subordinea Consiliului raional

Numărul proiectelor 
recepţionate august

6.1.5. Analiza proiectelor de buget prezentate şi 
acordarea suportului practic la introducere în sistemul 
SIMF

Numărul proiectelor 
analizate august

6.2. Asigurarea 
prezentării proiectului de 
buget pe primării şi 
consiliul raional pe anul 
2023 şi estimările pe anii 
2024-2025

6.2.1. Generalizarea proiectului bugetului raionului. Iulie
Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

6.2.2. Prezentarea proiectului bugetului raionului la 
Ministerul Finanţelor conform graficului Prezentarea Ministerului 

Finanţelor a setului total Iulie- august

Obiectivul nr.7: Asigurarea funcţionării şi finanţării continue a instituţiilor publice

7.1. Asigurarea finanţării 
instituţiilor publice

7.1.1. Recepţionarea cerinţelor de finanţare de la 
instituţiile publice subordonate Consiliului raional Numărul cerinţelor Zilnic

Secţia
contabilitatea

bugetară

7.1.2. Examinarea cerinţelor de finanţare a instituţiilor 
publice pe articole de cheltuieli incluse în planul de 
finanţare

Numărul cerinţelor Zilnic

7.1.3. Verificarea soldului bănesc pe contul 
Consiliului raional Numărul verificărilor Zilnic

7.1.4. întocmirea indicaţiei privind finanţarea 
instituţiilor publice cu aprobarea de preşedintele 
raionului

Numărul indicaţiilor Zilnic

7.1.5.Transmiterea indicaţiei Trezoreriei teritoriale 
pentru executarea cheltuielilor din contul bugetar al 
Consiliului raional

Numărul indicaţiilor Zilnic
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7.2. Asigurarea 
funcţionării instituţiilor 
publice

7.2.1. Efectuează dirijarea metodologică a planificării 
bugetare

Numărul consultaţiilor, 
seminarelofcpetrecute Permanent

Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

7.2.2. Efectuarea controlului asupra corectitudinii 
formării reţelei instituţiilor, inclusiv cele din învăţămînt 
cu înaintarea propunerilor de reducere a grupelor, 
claselor incomplete

Numărul controalelor, 
propunerilor

Septembrie-
octombrie

7.2.3. Participarea la comisia de tarifare a cadrelor 
didactice din instituţiile de învăţămînt, în comun acord 
cu Direcţia învăţămînt

Numărul comisiilor septembrie

7.2.4. Verificarea corectitudinii întocmirii listelor 
tarifare a pedagogilor, a schemelor de încadrare în 
conformitate cu ordinul MF

Numărul listelor tarifare, 
schemelor de încadrare

Septembrie-
octombrie

7.2.5. Executarea deciziilor Consiliului raional privind 
alocarea mijloacelor financiare a instituţiilor publice

Numărul deciziilor 
executate

După caz
Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

Secţia
contabilitatea

bugetară

7.2.6 Organizarea implementării şi dezvoltării 
sistemului de MFC în cadrul direcţiei prin prisma 
Standardelor naţionale de control intern în sectorul 
public

Pe parcursul 
anului

Obiectivul nr.8 : Asigurarea elaborării proiectului bugetului raional
8.1. Asigurarea elaborării 
proiectului de buget pe 
Consiliul raional pe anul 
2023

8.1.1. Elaborarea proiectului de buget în prima şi a doua 
lectură în baza politicii bugetar-fiscale şi necesităţilor 
de cheltuieli

Proiectul elaborat octombrie

Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

8.1.2. Aducerea la cunoştinţă a unor aspecte noi 
suplimentare în politica bugetar-fiscală şi a unor 
particularităţi la cheltuieli pentru concretizarea 
necesarului de surse bugetare pe fiecare instituţie

Numărul instituţiilor 
informate octombrie

8.1.3. Recepţionarea proiectelor de buget propuse de la 
instituţiile publice

Numărul proiectelor 
propuse

Octombrie-
noiembrie

8.1.4. Analiza cheltuielilor propuse spre balanţare cu 
partea de venituri

Numărul proiectelor 
verificate Noiembrie

7



8.1.5. Prezentarea proiectului elaborat cu toate anexele 
adiţionale spre examinare preşedintelui raionului Proiectul cu anexele 

adiţionale Noiembrie

8.2. Asigurarea 
prezentării proiectului de 
buget spre aprobare

8.2.1. Examinarea la comisia buget şi finanţe a 
proiectului bugetului raional însoţit de anexe şi tabele 
la nota informativă.

*
Dezbateri în comisie Noiembrie

Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

8.2.2. Prezentarea proiectului de decizie privind 
aprobarea bugetului în două lecturi la şedinţa 
Consiliului raional

Proiectul prezentat Decembrie

8.2.3. Prezentarea deciziei bugetului raional aprobat 
Ministerului Finanţelor pentru a fi inclus în bugetul 
public naţional

Decizia cu toate anexele Către 25 
decembrie

Obiectivul nr.9 : Asigurarea recepţionării bugetelor de nivelul I şi II şi includerea în bugetul public naţional

9.1. Recepţionarea şi 
verificarea bugetelor de 
ambele nivele şi 
verificarea legalităţii 
acestora

9.1.1. Verificarea repartizării veniturilor conform 
clasificaţiei bugetare Numărul primăriilor decembrie

Secţia elaborării9

şi administrării 
bugetului

9.1.2. Verificarea deciziilor Consiliilor locale privind 
stabilirea taxelor locale si a cotelor acestora

j

Numărul deciziilor 
verificate decembrie

9.1.3. Verificarea respectării clasificaţiei bugetare la 
partea de cheltuieli Numărul formularelor decembrie

9.2. Introducerea 
bugetului în sistemul 
informaţional SIMF

9.2.1. Verificarea corectitudinii codului instituţiei, 
surselor de finanţare. Existenţa informaţiei, 

bugetele prezentate
decembrie

Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului9.2.2. Transmiterea bazei de date în format electronic 
Ministerului Finanţelor pentru includerea în bugetul 
public naţional

Baza transmisă Pînă la 
31.12.2022

#*
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Obiectivul nr.10 : Asigurarea unui mecanism de implementare a actelor normative privind acodarea mijloacelor financiare
10.1. Asigurarea restituirii 
valorii bunurilor prin 
achitarea de compensaţii 
persoanelor supuse 
represiunilor politice în 
conformitate cu legea 
bugetară anuală

*

Proiecte de decizii 
elaborate, aprobate, 

publicate pe pagina web 
a Consiliului raional

Suma mijloacelor 
financiare alocată în 

baza Deciziilor 
comisiilor de 

specialitate, Hotărîrilor 
judecătoreşti

Pe parcursul 
anului

Secţia
contabilitatea

bugetară

10.2. Asigurarea acordării 
indemnizaţiilor unice 
pentru conectarea la 
conducta de gaze naturale 
a unor categorii de 
populaţie din mediul rural 
în conformitate cu legea 
bugetară anuală

*■ Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

10.3. Asigurarea acordării 
indemnizaţiilor unice 
pentru construcţia sau 
procurarea spaţiului 
locativ sau restaurarea 
caselor vechi unor 
categorii de cetăţeni în 
conformitate cu legea 
bugetară anuală

10.2.1. Evidenţa cererilor primite în registrul special Exisţenta registrului Permanent

Secţia
contabilitatea

bugetară

10.2.2. Ţinerea dosarelor personale ale beneficiarelor 
de indemnizaţii Numărul dosarelor Permanent

10.2.3. Convocarea şedinţei şi prezentarea materialelor Numărul comisiilor Pe parcursul 
anului

10.2.4. Ţinerea evidenţei proceselor verbale Numărul proceselor 
verbale

Pe parcursul 
anului

10.2.5.Evidenţa listei persoanelor cărora li sa stabilit 
indemnizaţia unică Lista elaborată Permanent

10.2.6. Pregătirea deciziei comisiei speciale şi 
prezentarea în termenii prevăzuţi în H.G. 836 către 
Ministerul Finanţelor

Decizia elaborată, 
aprobată şi prezentată în 

termen Ministerului
Finanţelor

,

Pe parcursul 
anului

10.2.7. Evidenţa H.G., care prevăd alocarea mijloacelor 
financiare Numărul H.G. Pe parcursul 

anului
9



10.2.8.Evidenţa strictă a transferurilor către conturile 
bancare ale beneficiarilor

Transfer efectuat în 
termen max. de 5 zile 
după aparifîa pe contul 

Direcţiei de Finanţe

Numărul 
transferurilo 
r efectuate

Secţia
contabilitatea

bugetară

10.2.9.Evidenţa strictă a confirmărilor de primire a 
indemnizaţiilor de la instituţiile financiare

Dosar personal al 
beneficiarului complet 
cu confirmarea de la 
instituţia financiară

Permanent

10.2.10. Transmiterea tuturor informaţiilor către 
Ministerul Finanţelor prevăzute în H.G. 836

Numărul informaţiilor 
prezentate în termen 

către Ministerul 
Finanţelor

Pe parcursul 
anului

Obiectivul nr.ll : întărirea capacităţii instituţionale a Direcţiei finanţe

11.1. Dezvoltarea 
resurselor umane

11.1.1. Asigurarea executării Legii 158 din 04.07.2008 
cu privire la funcţia publica şi statutul funcţionarului 
public

Permanent Toţi specialiştii

11.1.2. Revizuirea fişelor de post Numărul fişelor 
revizuite După caz

Şeful direcţiei 

Şefi de secţii
11.1.3. Elaborarea şi aprobarea, modificarea planului de 
activitate

Planul elaborat Anual

Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului

Secţia
contabilitatea 

bugetară, 
Şeful direcţiei

11.1.4. Respectarea ordinei interne şi a disciplinei 
muncii

y Permanent Toţi specialiştii
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11.1.5. Completarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor 
personale

Existenţa dosarelor 
completate

După caz Secţia
contabilitatea

bugetară11.1.6. Completarea, păstrarea şi transmiterea arhivei 
dosarelor funcţionarilor publici angajaţi prin concurs

Numărul dosarelor 
transmise După caz

11.1.7. Dezvoltarea profesională continuă prin 
instruirea internă Numărul instruirilor Săptămînal,

vineri Toţi specialiştii

11.1.8. Dezvoltarea profesională continuă prin instruirea 
externă

Numărul instruirilor

La
solicitarea 
Cancelariei 

de Stat, 
propuneri a 
Consiliului 

raional

Funcţionarii
publici

11.1.9. Numerotarea fişelor postului şi înregistrarea 
fiecăruia în registru special

Fise numerotate, sigilate 
înregistrate în registru Februarie Secţia

contabilitatea
bugetară

11.1.10. Asigurarea desfăşurării concursurilor pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante Numărul concursurilor După caz

11.1.11. Organizarea perioadei de proba pentru 
funcţionarul public debutant

Numărul perioadelor de 
proba După caz

11.1.12. Respectarea anexei nr.4 din H.G.nr. 201 din 
11.03.2009, cumulul funcţionarilor publici (verificarea 
listelor tarifare prin informarea preşedintelui)

Numărul cazurilor Permanent
Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului
11.1.13. Completarea, modificarea Statului de personal

Numărul cazurilor După caz
Secţia

9

contabilitatea
bugetară

11.1.14. Asigurarea evaluării personale a 
funcţionarilor publici

Ianuarie -februarie

Procedura
petrecuta
conform

H.G.201/20
09

Secţia elaborării 
şi administrării 

bugetului, 
Secţia

contabilitatea 
bugetară, 

Şeful direcţiei
11



11.2. Consolidarea 
funcţională a direcţiei 
finanţe

11.2.1. Controlul funcţionării permanente a tehnicii de 
calcul (calculator, copiator, fax)

Tehnica lucrativă, 
deteriorată, 

nefuncţională
Permanent Toţi specialiştii

11.2.2. Schimbarea tehnicii uzate

Numărul

După caz
Propuneri de la 

specialişti
11.2.3. Procurarea tehnicii noi După caz
11.2.4. Procurarea programelor necesare După

necesităţi

A

întocmit:

Şef direcţie finanţe

Şef secţie elaborarea şi admiministrarea bugetului 

Şef secţie contabilitatea bugetară

Răcilă Olesea
(nume, prenume)

Railean
(nume, prenume) (semnătura)

Cavadji Vera
(nume, prenume) (semnătura)

(data)

MMJâll
(data)

PA 2-P2-Z. 
(data)

3*
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