
a Serviciului Contabilitate pentru anul 2021

Serviciul se călăuzeşte în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, legile 
Republicii Moldova, în special Legea contabilităţii nr. 113/2007, decretele Preşedintelui 
Republicii Moldova, de hotărârile şi ordonanţele Guvernului Republicii Moldova, de 
Ratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, deciziile consiliului raional, 
dispoziţiile preşedintelui raionului, precum şi de Regulamentul Seviciului Contabilitate 
aprobat prin Decizia Consiliului raional Cimişlia nr. 06/13 din 10 decembrie 2019.

în anul 2020 Serviciul Contabilitate a asigurat evidenţa contabilă a patrimoniului în 
conformitate cu prevederile actelor legislative-normative în vigoare, respectarea disciplinei 
financiare, legalitatea gestionării patrimoniului cît şi legalitatea deciziilor consiliului 
raional şi dispoziţiilor preşedintelui raionului care vizează patrimoniul, inclusiv prin 
colaborarea cu subdiviziunile şi instituţiile subordonate consiliului raional, antrenate în 
procesul de elaborare a proiectelor deciziilor consiliului raional şi/sau dispoziţiilor 
preşedintelui raionului.

Ca urmare Serviciul Contabilitate în anul 2021:

1. A prezentat în timp dările de seamă trimestriale şi darea de seamă anuală în 
conformitate cu solicitările Ministerului Finanţelor;

2. A prelucrat informaţia contabilă în conformitate cu actele primare;
3. A întocmit lunar declaraţia privind impozitele (IPC 21), precum si darea de seamă 

anuală (IALS 21);
4. A prezentat după necesitate informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi 

medicale aferente raporturilor de muncă (IRM 19);
5. A prezentat rapoartele statistice :

Form a D en um ire P er iod ic ita tea T erm en u l d e p rezen tare

M U N C A  1 C istigu rile  sa laria le T rim estria l

p ân ă  la da ta  de 25 a lunii 
u rm ătoare  a trim estru lu i de 
re ferin ţă

2-IN V C u p riv ire  la investiţii T rim estria l

p ân ă  la da ta  de 25 a  lunii 
u rm ătoare  a trim estru lu i de 
referin ţă

M 3, M 3 A nexa
C âştigu rile  sa laria le si costu l forţei 
de  m unca A nual

p ân ă  la da ta  de 31 m artie, M 3 
A nexă  se p rez in tă  de către 
un ită ţile  incluse în  cercetare, 
care îşi desfăşoară ac tiv ita tea  
în  m ai m ulte  un ită ţi



adm in istra tiv -terito ria le  de 
n ive lu l al do ilea

l-T R  (au to )

T ranspo rtu l auto  si lung im ea 
d rum urilo r auto  de exploatare  
adm in istra tiva A nual p ân ă  la da ta  de 1 m artie

M U N C A 2

R ep artiza rea  efectivu lu i de sa laria ţi 
con fo rm  m ărim ii sa lariu lu i ca lcu lat 
pen tru  luna  sep tem brie A nual p ân ă  la  da ta  de 25 octom brie

2 -IN V  (anual)
C ercetare  s ta tistica  anua la  cu  p riv ire  
la  investiţii A nual p ân ă  la  da ta  de 1 aprilie

F O R PR O F o rm area  p ro fesiona la  a  sa laria ţilo r A nual p ân ă  la da ta  de 1 m artie

A M A cciden te  de m unca A nual

p ân ă  la  d a ta  de 1 m artie, se 
p rez in tă  d oar dacă la un ita te  
au  fost în reg istra te  acciden te 
de m uncă în  anul de referin ţă

1-Inf.rev

1 Inf.rev  
S itua ţia  p riv ind  in fo rm atizarea  şi 
conex iunea  la In ternet A nual pân ă  la d a ta  de 30 aprilie

# 1-BE B a lan ţa  energetică A nual pân ă  la  da ta  de 31 m artie
N r. 1 -  fondul 
locativ C u  p riv ire  la fondul locativ A nual pân ă  la  da ta  de 1 m artie

6. A asigurat calcularea şi calcularea salariului în timp angajaţilor ;
7. A asigurat acumularea mijloacelor băneşti pentru servicii şi locaţiune, precum şi 

întocmirea facturilor;
8. A examinat demersurile organizaţiilor şi petiţiile cetăţenilor ce ţin de competenţa 

Serviciului şia înnaintat propuneri de soluţionare a problemelor abordate conducerii 
preşedintelui raionului;

9. A efectuat în limitele competenţei sale perfectarea proiectelor dispoziţiilor 
preşedintelui, deciziilor Consiliului raional Cimişlia şi a asigurat executarea lor:

• Decizianr. 06-03 din30.11.2021 cu privire la alocarea mijloacelor financiare 
din Fondul de rezervă al consiliului raional;

• Decizia nr. 06-04 din 30.11.2021 privind transmiterea patrimoniului public;
• Decizia nr. 05-07 din 28.09.2021 cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din Fondul de rezervă al consiliului raional;
• Decizia nr. 05-14 din 28.09.2021 privind autorizarea casării bunurilor uzate, 

raportate la mijloace fixe;
• Decizie nr. 03-11 din 30.06.2021 cu p-e la acceptarea volumelor de lucrări 

de reparaţie a clădirii din str. Sfînta Maria 7, or. Cimişlia.
10. A examinat şi concretizat necesităţile autorităţii contractante de bunuri, servicii, 

coordonând-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, a estimat 
valoarea acestora;

11. A examinat şi înaintat propunerile pentru completarea/modificarea planurilor anuale 
de efectuare a achiziţiilor publice;

12. A întocmit şi prezentat Direcţiei Finanţe propunerea de buget;
13. A asigurat introducerea în sistemul informaţional contabil IC a tuturor operaţiunilor 

contabile;
14. A efectuat evidenţa şi controlul mijloacelor băneşti conform Devizului de cheltuieli;



15. A organizat inventarierea bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin 
raionului. A comparat datele din evidenţa contabilă scriptică, cu rezultatul 
inventarierii faptice şi a înregistrat rezultatele inventarierii;

16. A asigurat contabilitatea mijloacelor fixe şi evidenţa operativă la locurile de 
folosire, astfel încât să răspundă cerinţelor privind asigurarea controlului gestiunii 
mijloacelor fixe;

17. A asigurat contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar;
18. A asigurat contabilitatea cheltuielilor pe clasificaţia bugetară (capitole, articole 

aliniate).

De menţionat este faptul că în anul 2021 în perioada august-decembrie a fost efectuat 
auditul conformităţii asupra procesului bugetar şi gestionării patrimoniului public în anul 
2020 la UAT raionul Cimişlia, respectiv specialiştii Serviciului Contabilitate au fost 
antrenaţi nemijlocit pentru acordarea suportului necesar, prezentarea informaţiei şi 
explicaţiilor necesare. în final, Serviciul Contabilitate sa conformat cu contatările auditului 
şi ^înlăturat deficienţele indicate.

Şef, Secţia Contabilitate Tatiana Bulat


