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I. OPINIE CU REZERVE  

Am auditat rapoartele financiare ale raionului Cimișlia (UAT de nivelul II), pentru exercițiul încheiat 
la 31 decembrie 20201, care cuprind pozițiile financiare și patrimoniale din: Bilanțul contabil, 
Rapoartele privind veniturile și cheltuielile, Raportul privind fluxul mijloacelor bănești, Raportul 
privind executarea bugetului și Raportul narativ privind executarea bugetului.  
În opinia echipei de audit, cu excepția posibilelor efecte ale aspectelor descrise în secțiunea Baza 

pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, rapoartele financiare ale UAT Consiliul raional 

Cimișlia oferă , sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul 
de raportare financiară aplicabil2. 
 

II. BAZA PENTRU OPINIA CU REZERVE                                         

2.1. Majorarea valorii contului 311 „Clădiri” cu 7,09 mil. lei ca urmare a înregistrării neconforme 
a clădirilor în curs de execuție și a reparațiilor în curs de execuție la clădirile proprietate a UAT de 
nivelul I, prin ce a fost diminuată valoarea contului 319 „Investiții capitale în active în curs de 
execuție” în sumă de 4,31 mil. lei3, precum și ca urmare a înregistrării duble a clădirii azilului de 
bătrâni în sumă de 2,78 mil. lei4. 

2.2. Supraevaluarea contului 312 „Construcții speciale” cu 30,48 mil. lei, ceea ce a dus la 

majorarea „Rezultatului financiar al instituției publice în anii precedenți” cu suma de 24,87 mil. 

lei5, în urma netransmiterii proprietarilor drumurilor locale (UAT de nivelul I) și regionale (ÎS ASD) 

a valorii lucrărilor de construcții și reparații capitale a drumurilor; la diminuarea contului 311 

„Clădiri” cu suma de 3,37 mil. lei6, ca urmare a clasificării incorecte a unor bunuri imobile, și la 

diminuarea contului 319 „Investiții capitale în active în curs de execuție” cu suma de 2,24 mil. lei7 

aferente lucrărilor de construcție în curs de execuție. 

2.3. Majorarea contului 319 „Investiții capitale în active în curs de execuție” cu suma de 2,28 

mil. lei, determinată de nedecontarea obiectelor transmise UAT de nivelul I în sumă de 1,17 mil. 

lei8 și de nereflectarea la contul 313 „Instalații de transmisie” a obiectelor date în exploatare în 
sumă de 1,11 mil. lei9. 

2.4. Diminuarea valorii contului 415 „Alte forme de participare în capital în interiorul țării” în 
sumă de 9,62 mil.lei, în urma nereflectării ca investiții a mijloacelor fixe transmise în gestiunea 
entităților fondate (9,59 mil. lei10) și a mijloacelor financiare transmise în capitalul social al 

entităților fondate (25,0 mii lei)11.  

                                                           
1 Bilanțul contabil (forma FD-041), Raportul privind veniturile și cheltuielile (forma FD-042), Raportul privind fluxul mijloacelor bănești (forma FD-

043), Raportul privind executarea bugetului (forma FD-044); Raportul narativ privind executarea bugetului. 
2 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă 
și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului Finanțelor 
nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor 

bugetare”. 
3 Școala nefinisată, str. Decebal 48, cod cadastral nr.2901308.088.01, suprafața 2119.6 m.p. - 3,64 mil. lei; Lucrări de reparații a clădirii UAT or. 
Cimișlia (arhiva) – 575,15 mii lei; Raport de oportunitate „Construcția casei de ambalare”  96,2 mii lei. 
4 Raportat de „Aparatul președintelui raionului Cimișlia” (ORG2 - 14349) și „Azilul de bătrâni” (ORG2 - 14474). Clădirile au fost transmise în comodat 
prin Decizia CR Cimișlia nr.03/22 din 22.06.2018 „Cu privire la transmiterea în gestiune economică/comodat a unor bunuri imobile”. Bunul imobil, 
cod cadastral nr.2901312196.01, 02, or. Cimișlia, str-la Maria Cibotaru. Titularul grevării – Azilul de bătrâni și invalizi or. Cimișlia. 
5 Drumul Codreni - Sagaidacul Nou – 22,85 mil. lei; Drumul de acces pietonal spre Muzeul de istorie și etnografie din or. Cimișlia – 2,02 mil. lei. 
6 Tabăra „Bucătărie” – 2610,6 mii lei; Tabăra „Izvoraș”, s. Zloți: Depozitul nr.1 – 621,5 mii lei, Depozitul nr.2 – 115,3 mii lei, Depozitul nr.3 – 18,8 

mii lei. 
7 Lucrări de reparație a str. Suveranității – 2,04 mil. lei; 2 proiecte – 203,7 mii lei. 
8 Apeductul în s. Cenac – 987,76 mii lei, transmis prin factura EUJ 000036162 din 28.03.2018; apeductul în s.  Selemet – 100,0 mii lei, transmis prin 

factura nr.0471291 din 31.03.2015; proiectarea Gimnaziului din s. Cenac – 79,8 mii lei, transmis prin factura nr.0471293 din 31.03.2015. 
9 Gazoductul Porumbrei – Sagaidac, dat în exploatare în a. 2018. 
10 La 31.12.2020 raportată de entitățile fondate de CR Cimișlia în sumă de 56,2 mil. lei, iar de CR Cimișlia – de 46,12 mil. lei. 
11 ÎM „Servcom” – 20,0 mii lei, și ÎM „Centrul  stomatologic raional Cimișlia” – 5,0 mii lei. 
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Auditul a fost limitat în evaluarea valorii a 5 construcții (garaje/depozite) 12 cu suprafața de 1,23 
mii m2, înregistrate ca proprietate a CR Cimișlia, dar nereflectate în evidența contabilă, aflate în 
gestiunea IMSP SR Cimișlia și IMSP CS Cimișlia cu care de asemenea a fost diminuat acest cont. 

Ținând cont de faptul că, posibila valoare a acestor bunuri imobile este semnificativă, considerăm 
că posibila valoare a denaturării, la fel, va avea un caracter semnificativ.   
2.5. Majorarea contului 391 „Uzura mijloacelor fixe” cu suma de 4,73 mil. lei13 prin calcularea 

uzurii aferente bunurilor raportate eronat ca mijloacelor fixe și dublate în evidență, din care 

valoarea uzurii calculate în anul 2020 a constituit 0,82 mil. lei și în anii precedenți – 4,11 mil. lei. 

2.6. Majorarea valorii contului 222500 „Servicii de reparații curente” și diminuarea valorii 

contului 289200 „Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului 
bugetar” cu suma de 6,16 mil. lei, ca urmare a netransmiterii proprietarilor bunurilor a lucrărilor 
de reparație a drumurilor locale și a iluminatului public stradal, proprietatea publică a UAT de 

nivelul I14. 

2.7. Auditul este limitat în confirmarea valorii raportate a 22 de clădiri înregistrate în evidența 
contabilă15 în sumă de 16,33 mil.lei, gestionate de IMSP al căror fondator este Consiliul raional 

Cimișlia, deoarece, contrar prevederilor legale16, CR Cimișlia nu a asigurat înregistrarea dreptului 
de proprietate asupra a 11 bunuri imobile în sumă de 14,88 mil. lei, iar drepturile asupra altor 11 

clădiri în sumă de 1,46 mil. lei sunt înregistrate după UAT de nivelul I și RM. Drepturile asupra altor 

10 clădiri, în sumă de 0,91 mil. lei, gestionate de Instituțiile Medico-Sanitare Publice al căror 
fondator este Consiliul raional Cimișlia și înregistrate în evidența lor contabilă, sunt de asemenea 
înregistrate după UAT de nivelul I.  

2.8. Auditul este limitat în cuantificarea valorii rețelelor de gaze de presiune înaltă cu lungimea 

de 17,123 km17, care, potrivit Hotărârii Guvernului nr.683 din 18.06.200418, au fost transmise 

întreprinderilor din sistemul SA „Moldovagaz” la deservire tehnică. De asemenea, nu au fost 

inventariate conform 17 rețele de gaze cu valoarea de 18,77 mil. lei, nefiind verificată existența 
cantitativ-valorică a acestora și a actelor ce confirmă transmiterea acestora pentru deservire 
tehnică întreprinderilor de profil (gazoductele din satele Albina, Mereni și Ivanovca Nouă). 

2.9. Supraevaluarea cu 15,2 mil. lei a valorii contului 822100 „Active luate în 

locațiune/arendă”19, prin raportarea valorii clădirilor Consiliului raional Cimișlia primite în comodat 
de instituțiile publice bugetare din subordine, reflectate deja la contul 311 „Clădiri”.  

2.10. Ca urmare a deficiențelor menționate în prezentul capitol, rezultatul financiar al instituției 
bugetare în anul curent a fost diminuat cu 0,73 mil. lei și majorat pentru anii precedenți cu 15,2 mil. 

lei.   

                                                           
12 Or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun nr.133, cod cadastral: 2901304336.18 – 338,7 m.p., 2901304336.19 –  276,2 m.p., 2901304336.20 – 166,74 

m.p., 2901304336.21 – 279,3 m.p., 2901304336.23 – 169,2 m.p. 
13 Majorarea: Drumul Codreni - Sagaidacul Nou – 2855,94 mii lei – netransmis UAT de nivelul I; Școala nefinisată, str. Decebal 48, cod cadastral 

2901308.088.01/2119.6 m.p. – 628,56 mii lei, Raport de oportunitate construcția Casei de ambalat – 3,74 mii lei; Ferestre (4 buc.) – 0,19 mii lei; 

Azilul de bătrâni  – 1345,95 mii lei; necalcularea uzurii obiectivului „Gazoductul Porumbrei – Sagaidac” – 100,0 mii lei. 
14 Drum de acces spre s. Ialpujeni - 1134,2 mii lei; drum de acces spre s. Topala – 1093,3 mii lei; drum de acces spre s. Javgur – 919,5 mii lei; drum 

de acces spre Grădinița „Scufița Roșie” (or. Cimișlia) – 919,4 mii lei; reparația str. Decebal, or. Cimișlia – 892,0 mii lei, lucrări de restabilire a 

iluminatului stradal – 1203,9 mii lei. 
15 La contul 311 „Clădiri” și 415 „Alte forme de participare în capital în interiorul țării”.  
16 Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006 (art.4), Legea privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006 

(art.43), Legea cu privire la proprietatea publică a UAT nr.523 din 16.07.1999 (art. 8 alin.(2)). 
17 Gazificarea satelor Ecaterinovca, Gradiște, Valea Perjei, Hârtop: Contract nr.19 din 29.06.2005. 
18 Hotărârea Guvernului nr.683 din 18.06.2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor 
de gaze ale Societății pe Acțiuni „Moldovagaz” la deservire tehnică”. 
19 Clădirile raportate atât de „Aparatul președintelui raionului Cimișlia” (ORG2 - 14349), cât și de: Azilul de bătrâni – 5,19 mil. lei, Muzeul de istorie, 

etnografie și artă Cimișlia – 3,31 mil. lei, Școala de arte – 2,27 mil. lei, Școala sportivă  – 1,66 mil. lei, Direcția învățământ Cimișlia – 1,34 mil. lei, 

Centrul raional de creație a copiilor și adolescenților Cimișlia – 1,0  mil. lei, Direcția Asistență Socială – 0,43 mil. lei. 



4 

 

Am realizat misiunea de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit20. Potrivit 

standardelor enunțate, responsabilitățile noastre sunt expuse în secțiunea Responsabilitatea 

auditorului într-un audit al situațiilor financiare din prezentul Raport. Suntem independenți față 
de entitatea auditată și am îndeplinit responsabilitățile de etică conform cerințelor Codului etic al 
Curții de Conturi. Considerăm că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a 
furniza o bază pentru opinia noastră. 
 

III. PARAGRAF DE EVIDENȚIERE A UNOR ASPECTE  

3.1. Atragem atenția asupra faptului că prevederile Ordinului ministrului Finanțelor nr.216 din 
28.12.2015 nu corespund principiilor contabile (contabilitatea de angajamente; consecvența 
prezentării și caracteristicilor calitative (relevanța; credibilitatea; comparabilitatea), prevăzute de 
art.6 din Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007, ceea ce a cauzat diminuarea valorii contului 

561 „Împrumuturi recreditate între bugetul de stat si bugetele locale” cu suma de 24,42 mil. lei 

aferente împrumuturilor contractate, reflectate la contul extrabilanțier 812223 „Datoria privind 
împrumuturile recreditate din surse externe”. 

3.2. Conform Legii finanțelor publice locale, bugetele raionale se formează din veniturile proprii21, 

componentă care nu poate fi accesată și vizualizată în sistemul informațional al Serviciului Fiscal 

de Stat, acestea fiind integrate în componența veniturilor la nivel de APL de nivelul I. Ca urmare, 

auditul a fost limitat în identificarea creanțelor și datoriilor aferente impozitelor și taxelor încasate 
în bugetul UAT r-nul Cimișlia.   
Opinia nu este modificată din cauza acestor aspecte.  
 

IV. ASPECTE-CHEIE DE AUDIT 

Aspecte-cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au 
avut cea mai mare importanță pentru auditul rapoartelor financiare ale UAT r-nul Cimișlia 
(UAT/bugetul de nivelul II). Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului rapoartelor 

financiare în ansamblu și al formării opiniei noastre asupra lor, și nu oferim o opinie separată cu 
privire la ele. Cu excepția aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve, am 

determinat că nu mai există alte aspecte-cheie de audit care trebuie expuse în Raportul de audit. 
 

V. ALTE INFORMAȚII 
5.1 Auditul a fost limitat în determinarea diminuării valorii contului 363 „Activele moștenirii 
culturale” cu valoarea obiectelor culturale și exponatelor Muzeului de istorie, etnografie și artă 

Cimișlia, neevaluate și neînregistrate. 

5.2 Clasificarea neconformă22 a unor bunuri în valoare de 95,1 mii lei a dus la denaturarea 

valorii unor conturi de mijloace fixe și stocuri de materiale23.  
 

VI. BUNA GUVERNANȚĂ 

                                                           
20 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”. 
21 Venituri proprii: taxele pentru resursele naturale; impozitul privat (conform apartenenței patrimoniului); alte venituri prevăzute de legislație. 
22 Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015. 
23 Majorarea valorii contului 311 „Clădiri” și diminuarea valorii contului  312 „Construcții speciale” cu 59,54 mii lei (Fântână - la Gimnaziul Mihailovca 

(ORG2 - 14412)), la diminuarea valorii contului 317 „Active nemateriale” și majorarea contului 318 „Alte mijloace fixe” cu 30,66 mii lei, diminuarea 
contului 337 „Materiale de construcții” și majorarea contului 312 „Construcții speciale” cu 4,92 mii lei.   
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6.1  Implementarea parțială a standardelor naționale de control intern în sectorul public24, în 
special a activităților de control a proceselor din domeniul financiar contabil a influențat 
veridicitatea și plenitudinea informațiilor reflectate în situațiile financiare, condiționate de 

nerealizarea în cadrul autorității a prevederilor Legii nr.229/201025, fapt confirmat de: neinițierea 
descrierii proceselor din domeniul financiar contabil; nestabilirea activităților de control intern; 

neexercitarea activităților privind evaluarea și monitorizarea riscurilor.  

6.2 În absența unui auditor intern pe parcursul anului 2020, conducerea entității a fost lipsită de 

oferirea asigurării și consilierii necesare în vederea îmbunătățirii sistemului de control intern 
managerial, îndeosebi a proceselor cu risc sporit de erori și fraude din domeniul financiar contabil.  
6.3 Organizarea evidenței contabile în cadrul entităților din subordinea CR Cimișlia26 nu reflectă 
pe deplin prevederile privind ținerea evidenței contabile, nu manifestă interes în a face clarificări 
și completări la politica de contabilitate existentă. Politica de contabilitate și raportare financiară 
a entităților din subordine nu este ajustată la specificul activității instituționale27, ceea ce a rezultat 

cu admiterea unor nereguli semnificative la evidența patrimoniului public, la clasificarea 

mijloacelor fixe, a materialelor circulante, la calcularea uzurii unor mijloace fixe, precum și la 
contabilizarea corespunzătoare a mijloacelor fixe, cheltuielilor și veniturilor, cu înregistrarea 
creanțelor și datoriilor aferente. Evidența sintetică reflectată în rapoartele financiare nu este 
susținută de o evidență analitică corectă. 
Astfel, UAT r-nul Cimișlia nu a asigurat evidența analitică conformă, după destinație, domeniu și 
alte categorii a bunurilor transmise în gestiunea economică sau în capitalul statutar al entităților 
fondate. Astfel, valoarea contului 415 „Alte forme de participare în capital în interiorul țării” a fost 

raportat la 31.12.2020  în sumă de 46,61 mil. lei, în timp ce o evidență analitică paralelă indică o 
valoare a patrimoniului transmis de 47,84 mil. lei28. 

6.4  Curtea de Conturi nu a efectuat în trecut audituri financiare la CR Cimișlia. Descrierea 

executării recomandărilor aferente auditului conformității, aprobat prin Hotărârea Curții de 

Conturi nr.45 din 07.12.201529, a fost inclusă în Raportul auditului conformității asupra procesului 
bugetar și gestionării patrimoniului public în anul 2020 la unitatea administrativ-teritorială raionul 

Cimișlia (UAT/bugetul de nivelul II). 
 

VII. RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII PENTRU RAPOARTELE FINANCIARE 

Președintele raionului Cimișlia, în calitate de autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii 
administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local, este responsabil de întocmirea și 
prezentarea fidelă a rapoartelor financiare30 în conformitate cu cadrul de raportare financiară 
aplicabil31. Această responsabilitate include: implementarea, menținerea și îmbunătățirea  
                                                           
24 Aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public 

nr.189  din  05.11.2015 
25 Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010. 
26 Aparatul Președintelui raionului, Direcția Finanțe, Direcția Învățământ General, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Secția Cultură, 
Tineret și Sport și instituțiile de învățământ, Azilul de bătrâni, instituțiile de învățământ la autogestiune. 
27 Capitolul V. „Politica de contabilitate-tip” din Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015. 
28 IMSP Spitalul raional Cimișlia - 27,89 mil. lei; IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia - 8,68 mil. lei; IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei - 4,25 mil. 

lei; IMSP Centrul de Sănătate Javgur - 1,0 mil. lei; ÎM Centrul Stomatologic raional Cimișlia - 0,0 mil. lei; ÎM Servcom Cimișlia - 5,72 mil. lei; Filiala 

Cimișlia a Direcției Situațiilor Excepționale Hâncești – 0,26 mil. lei. 
29 Hotărârea Curții de Conturi nr. 45  din  07.12.2015 „Privind Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionări patrimoniului public 
în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Cimişlia pe anul 2014”.   
30 Art.13 alin.(2) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007. 
31 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă 
și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului Finanțelor 
nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor 
bugetare”. 
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activităților de control pentru întocmirea și prezentarea adecvată a rapoartelor financiare, care să 
nu conțină denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, selectarea și aplicarea politicilor 
contabile adecvate, exactitatea și plenitudinea înregistrărilor contabile, precum și pregătirea 
oportună a unor informații financiare credibile. 
 

VIII. RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL RAPOARTELOR FINANCIARE 

Responsabilitatea noastră este de a planifica și a realiza misiunea de audit, cu obținerea probelor 
suficiente și adecvate în vederea susținerii bazei pentru opinia de audit. Obiectivele noastre sunt: 
obținerea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare nu sunt afectate de denaturări 
semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii. 

Asigurarea rezonabilă este un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție că un audit efectuat 
în conformitate cu Standardele Internaționale va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă 
atunci când ea există. Denaturările pot fi urmare a fraudelor sau erorilor. Totodată, denaturările 
pot fi considerate semnificative dacă, în mod individual sau în ansamblu, pot influența deciziile 
economice ale utilizatorilor acestor situații financiare. 
O descriere suplimentară a responsabilităților auditorului într-un audit al rapoartelor financiare 

este plasată pe site-ul Curţii de Conturi, la adresa: http://www.ccrm.md/activitatea-curtii-de-

conturi-1-25. Această descriere face parte din Raportul nostru de audit. 
 

SEMNĂTURILE MEMBRILOR ECHIPEI DE AUDIT 

 

Echipa de audit: 

Șeful echipei de audit,  
Auditor public superior,                                                                                              

Maria Tabacari 

                                                                                 

Responsabil de monitorizarea și asigurarea calității auditului: 
Șeful Direcției generale de audit V,                                                                               

Sergiu ȘTIRBU                                             

 

Digitally signed by Ştirbu Sergiu
Date: 2021.12.20 10:43:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Tabacari Maria
Date: 2021.12.20 10:54:35 EET
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LISTA ACRONIMELOR 

AAP Agenția Achizițiilor Publice 

APR Aparatul președintelui raionului 
ASP Agenția Servicii Publice 

BPN Bugetul Public Național 
BS Bugetul de stat 

CCRM Curtea de Conturi a Republicii Moldovei 

CR Consiliul raional 

CS Centru de Sănătate 

HG Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

IMSP Instituția Medico-Sanitară Publică 

IP Instituții publice 

ÎM Întreprindere municipală 

MF Ministerul Finanțelor 

SR Spitalul raional 

SIA Sistemul informațional automatizat 
SFS Serviciul Fiscal de Stat 

UAT Unitatea administrativ-teritorială 

 

GLOSAR 

Bugetul unităţii administrativ-teritoriale (bugetul local) – totalitate a veniturilor, a cheltuielilor și a 
surselor de finanțare destinate exercitării funcțiilor care sunt în competența AAPL conform 
legislației și a funcțiilor delegate de Parlament la propunerea Guvernului; 

Bunuri imobiliare – terenurile, clădirile, construcțiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror 
strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor; 
Proces bugetar – consecutivitate a activităților de elaborare, examinare, adoptare, executare şi 
raportare a bugetelor;  

Achiziție publică – procurare de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii pentru 
necesitățile unei sau mai multor autorități contractante, prin atribuirea unui contract de achiziție 
publică; 
Autoritate contractantă – orice autoritate a administrației publice centrale sau locale, instituție 
publică sau autoritate/instituție autonomă care gestionează mijloace ale bugetului public național; 
Documentație de atribuire – documentație care cuprinde toate informațiile legate de obiectul 
contractului de achiziţii publice și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini, 

sau, după caz, documentația descriptivă; 
Transferuri cu destinație generală – mijloace financiare alocate, conform prevederilor legale, în 
sumă absolută, cu titlu definitiv, de la bugetul de stat la bugetele locale pentru finanțarea 
domeniilor proprii de activitate ale autorităților administraţiei publice locale; 
Transferuri cu destinație specială – mijloace financiare alocate, conform prevederilor legale, în 
sumă absolută, cu titlu condiționat, de la bugetul de stat și/sau de la alte bugete la bugetele locale 
pentru asigurarea exercitării funcțiilor publice sau în alte scopuri speciale.   

Notă: Glosarul de termeni prezentat are un rol informativ și nu produce efecte juridice. 
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Raportul de audit este destinat: 

Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova – pentru informare, luare de atitudine și 
utilizare a informațiilor la luarea deciziilor/inițiativelor aferente politicilor statului în domeniul 
veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale;  

UAT r-nul Cimișlia, ca autoritate care aprobă și execută bugetul și gestionează patrimoniul 
public – pentru informare și utilizarea informațiilor în scopul conformării la prevederile legale;  

societății civile, altor părți interesate. 

I. SINTEZA 

Scopul prezentei misiuni de audit a constat în evaluarea conformității procesului bugetar și 
gestionării patrimoniului public de către entitatea auditată în raport cu criteriile regulamentare de 
ordin legal. 

Generalizând constatările și concluziile formulate, auditul prezintă rezumatul acestora prin 
prisma neconformităților identificate.  

Pentru unele componente de venituri fiscale și nefiscale, la elaborarea proiectului bugetului 
local APL nu au asigurat conform prevederilor legale estimarea bazei impozabile și aprobarea 
argumentărilor de rigoare documentate privind estimările efectuate (pct.4.1.). 

Managementul cheltuielilor efectuate din bugetul UAT nu a asigurat respectarea normelor 

legale, fiind admise unele nereguli și abateri de la cadrul regulator, exprimate prin: 

 efectuarea unor achiziții netransparente în sumă de 30.911,7 mii lei, nefiind aplicate 

procedurile reglementate de Legea nr.131 din 03.07.2015 (pct.4.2.2); 

 nedeclararea unor procurări în sumă de 2.156,4 mii lei (pct.4.2.2); 

 implementarea contractelor de construcții, reconstrucții şi reparații capitale a clădirilor în 
cadrul UAT r-nul Cimișlia s-a efectuat cu nerespectarea clauzelor contractuale (pct.4.2.3). 

Lipsa la UAT a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public 

local1 nu asigură regularitatea administrării patrimoniului public, acesta determinând: 
 neasigurarea înregistrării conforme, în Registrul bunurilor imobile, a drepturilor 

patrimoniale asupra a 32 de clădiri/ construcții proprietate publică locală în sumă de 17,25 mil. lei  

(pct.4.3.1); 

 efectuarea formală și fragmentară a inventarierii bunurilor și neasigurarea delimitării 
drepturilor patrimoniale asupra clădirilor și construcțiilor amplasate la Tabăra de odihnă pentru 
copii „Izvoraș” (pct. 4.3.1; 4.3.2). 

 

II. PREZENTARE GENERALĂ 

2.1. Domeniul de audit 

Raionul Cimișlia este o unitate administrativ-teritorială cu o suprafață de 923,7 km2 și o 
populație de circa 49,29 mii de locuitori. UAT r-nul Cimișlia a fost constituită în conformitate cu 
Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova2 și activează conform Legii 
privind descentralizarea administrativă 3 și Legii privind administrația publică locală4. 

                                                           
1 Decizii, regulamente elaborate și aprobate etc. 
2 Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. 
3 Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 (în continuare – Legea nr.435 din 28.12.2006). 
4 Legea privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006 (în continuare – Legea nr.436 din 28.12.2006). 
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UAT este persoană juridică de drept public, se bucură de autonomie financiară, adoptă 
bugetul său propriu, care este independent și separat de bugetul de stat, și dispune de un 

patrimoniu distinct de cel al statului și al altor UAT. Activitatea de elaborare și aprobare a bugetului 
local este reglementată prin prevederile Legii nr.181 din 25.07.20145, Legii nr.397-XV din 

16.10.20036 și de Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului7. 

Activitatea de raportare a executării bugetului este reglementată prin Ordinul ministrului 

Finanțelor nr.164 din 30.12.20168. 

Subiecții prin care UAT își realizează autonomia locală sunt consiliile raionale, ca autorități 
deliberative, și președinții raioanelor, ca autorități executive, responsabili de elaborarea și 
executarea bugetului raional și de gestiunea patrimoniului public: 

1. Consiliul raional, aprobă bugetul, modul de utilizare a Fondului de rezervă, precum și a 
fondurilor speciale, împrumuturile și contul de încheiere a exercițiului bugetar; operează 
modificări în buget; administrează, concesionează, dă în arendă ori în locațiune bunurile 
domeniului public și ale celui privat ale UAT etc.;  

2. Președintele raionului, asigură executarea deciziilor Consiliului raional, elaborarea 
proiectului de buget pe următorul an bugetar și a contului de încheiere a exercițiului bugetar și le 
prezintă, spre aprobare, Consiliului raional; exercită funcția de ordonator principal de buget; 

verifică încasarea și cheltuirea mijloacelor de la buget și informează Consiliul raional despre 
situația existentă; răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor domeniului public și celui 
privat ale UAT; conduce, coordonează și controlează activitatea serviciilor publice locale; conduce 

și controlează activitatea șefilor de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din 
subordine; organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea în termen a bilanțurilor, dărilor 
de seamă contabile și a conturilor de execuție a bugetului etc.; 

3. Executorii (ordonatorii) secundari de buget (conducătorii instituțiilor), care sunt 
responsabili de elaborarea proiectului de buget, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării 
alocațiilor bugetare în limita și cu destinația aprobate în buget, integritatea bunurilor aflate în 
administrare. 

Mecanismul unic de evidență contabilă și de raportare financiară pentru 
autoritățile/instituțiile bugetare este realizat în baza prevederilor Legii nr.113-XVI din 27.04.20079 

și Ordinului ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.201510. APL aplică principiul contabilității de 
angajamente, conform căruia elementele contabile sunt recunoscute pe măsura apariției 
acestora. Drept temei pentru contabilizarea operațiunilor servesc documentele justificative 
primare și registrele contabile.  

                                                           
5 Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 (în continuare – Legea nr.181 din 25.07.2014).  
6 Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale (în continuare – Legea nr.397-XV din 16.10.2003).  
7 Ordinul ministrului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea 

bugetului”.  
8 Ordinul ministrului Finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea 

bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare” (în continuare – Ordinul ministrului Finanțelor nr.164 din 30.12.2016).  
9  Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 (în continuare – Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007). 
10 Ordinul ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind 
evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar” nr.216 din 28.12.2015 (în continuare – Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 

28.12.2015). 

. 
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Din bugetul UAT r-nul Cimișlia (nivelul II) sunt finanțate 52 de instituții cu un efectiv de 
personal de 1207 unități. De asemenea, CR Cimișlia este fondatorul a 14 instituții publice și 4 

întreprinderi municipale11.  

2.2. Patrimoniul și bugetul gestionat 

La data de 31.12.2020, valoarea totală a activelor gestionate de către UAT r-nul Cimișlia a 

constituit 217,23 mil. lei, fiind în creștere cu 13,08 mii lei comparativ cu soldul activelor înregistrate 
la situația din 01.01.2020 (204,15 mil. lei, sau 106,4%). Activele nefinanciare reprezintă circa 

74,28% din valoarea totală a activelor, iar activele financiare – 25,72%.  

Analiza bilanțului contabil al UAT r-nul Cimișlia se prezintă în Anexa nr.1 la prezentul Raport.   

Bugetul UAT raionul Cimișlia pentru anul 2020 a fost aprobat în a două lectură la data de 

20.12.201912, la partea de venituri în sumă de 162.385,6 mii lei (inclusiv transferurile din bugetul 

de stat – 155.756,1 mii lei) și la cheltuieli în sumă de 162.915,6 mii lei. Pe parcursul anului 2020, 

bugetul a fost modificat prin 4 decizii ale CR Cimișlia, fiind majorat la partea de venituri cu 5.547,9 

mii lei și la cheltuieli cu 9.960,7 mii lei. Bugetul a fost executat la partea de venituri în sumă de 
164.051,2 mii lei și a constituit 97,7 la sută din volumul bugetului precizat, iar la partea de cheltuieli 

– în sumă de 160.261,7 mii lei, ori 92,7 la sută din alocațiile precizate. Gradul de realizare a 

veniturilor față de planul precizat a variat de la 31,3% până la 129,2%, iar la cheltuieli – de la 23,7% 

până la 100,0%.  
Analiza detaliată a veniturilor și cheltuielilor UAT r-nul Cimișlia se prezintă în Anexa nr.2. 

Tabelul nr. 1  

 Realizarea veniturilor și cheltuielilor 

Indicatorul   Aprobat Precizat Executat Pondere,% 

Total venituri   162.385,6 167.933,5 164.051,2 97,69 

Impozit pe venit mii lei 3.857,5 3.857,5 4.279,1 2,61 

Alte impozite și taxe mii lei 147,8 147,8 175,3 0,11 

Total  Impozite şi taxe mii lei 4.005,3 4.005,3 4.454,5 2,72 

Granturi/donații primite mii lei 0,0 0,0 -1,6 0,00 

Alte venituri mii lei 2.624,2 4.077,2 3.682,2 2,24 

Cheltuieli și active nefinanciare mii lei 162.915,6 172.876,3 160.261,7 92,70 

Transferuri din Bugetul de stat mii lei 155756,10 159.851,00 155.916,10 95,04 

Numărul de locuitori mii locuitori 55252 55252 55252 x 

Capacitatea fiscală pe impozite și taxe lei 0,07 0,07 0,08 x 

Transferuri pe 1 locuitor din BS lei 2,82 2,89 2,82 x 

Sursa: Date extrase din Raportul privind executarea bugetului UAT Cimișlia (nivelul II), forma FD 44 trim. IV 2020. 

III. SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI  

3.1. Mandatul legal și scopul auditului 
Misiunea de audit a fost desfășurată în temeiul prevederilor art.31 și art.32 din Legea privind 

organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova13 și în conformitate cu Programul 

activității de audit a Curții de Conturi14, având drept scop evaluarea conformității procesului 

                                                           
11 IMSP Spitalul raional Cimișlia, IMSP CS Cimișlia, IMSP CS Gura Galbenei, IMSP  CS Javgur, ÎM Centrul Stomatologic raional Cimișlia, ÎM Servcom 
Cimișlia, IP Incubatorul de afaceri Cimișlia, ÎM Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii Cimișlia, ÎM „Cimtermomed ”; Instituțiile Publice de 
învățământ  - 21 entități. 
12 Decizia nr.7/6 din 20.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2020 în lectura a doua”.  
13 Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017. 
14 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020. 
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bugetar și gestionării patrimoniului public la UAT r-nul Cimișlia în anul 2020 (UAT/bugetul de 
nivelul II), în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal. 

În contextul realizării scopului misiunii de audit, au fost determinate următoarele obiective 
specifice: 

 Obiectivul I: A identificat, a evaluat și a colectat UAT veniturile bugetare în conformitate cu 
cadrul legal și cel regulator aferente?  
 Obiectivul II: A justificat UAT angajarea și gestionarea cheltuielilor potrivit cadrului 
regulator?  

 Obiectivul III: A înregistrat, a administrat și a gestionat UAT în mod corespunzător 
patrimoniul public? 

De asemenea, în cadrul prezentului audit au fost analizate măsurile întreprinse de către 
factorii de decizie din cadrul entităţii în vederea implementării/executării cerinţelor şi 
recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi care sunt specificate în Anexa nr.3 la prezentul 

Raport de audit. 

3.2. Abordarea auditului 

Activitățile de audit au fost ghidate de Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme 
de Audit ISSAI 100, ISSAI 400, precum și ISSAI 400015. 

Metodologia de audit a constat din acțiuni de colectare a probelor la fața locului și la 
distanță în cadrul UAT r-nul Cimișlia (UAT/bugetul de nivelul II), prin observări la fața locului, 
intervievări, confirmări. Auditul la distanță a fost condiționat de restricțiile impuse de situația de 
urgență epidemiologică stabilită.  

Abordarea auditului a fost bazată pe riscuri, testările fiind aplicate pentru evaluarea 
domeniilor de audit semnificative. 

Informația de rigoare cu privire la sfera și abordarea auditului se prezintă în Anexa nr.4 la 

Raportul de audit. 

3.3. Criteriile de audit 

Drept surse de criterii au fost utilizate actele legislative și normative aferente tematicii 
misiunii de audit specificate în Anexa nr. 5 la prezentul Raport de audit. 

3.4. Responsabilitatea auditorului într-un audit de conformitate 

Responsabilitatea auditorului a constat în colectarea unor probe de audit suficiente, 
pertinente și fiabile, care ar permite susținerea și justificarea constatărilor și concluziilor de audit 
referitor la conformitatea procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT 
raionul Cimișlia în anul 2020. 

 Auditorii au fost independenți față de entitățile în cadrul cărora au colectat probele de 
audit și au îndeplinit responsabilitățile de etică în conformitate cu cerințele Codului etic al Curții 
de Conturi16. Probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate spre a furniza o bază pentru 
formularea concluziilor în cadrul prezentei misiuni de audit. Auditorul nu este responsabil de 
prevenirea faptelor de fraudă și eroare. 

                                                           
15 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”. 
16 Hotărârea Curții de Conturi nr.19 din 05.04.2019 „Cu privire la aprobarea Codului etic al Curții de Conturi”.  
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IV. CONSTATĂRI 

4.1. A identificat, a evaluat și a colectat UAT veniturile bugetare în conformitate cu cadrul 
legal și cel regulator aferente? 

 Autoritatea executivă și cea deliberativă nu s-au conformat întocmai prevederilor art.33 
din Legea nr.397-XV din 16.10.2013, nefiind asigurată buna desfășurare a procesului de elaborare 
și aprobare a bugetului local și, în cazul unor componente de venituri, corectitudinea și veridicitatea 
datelor, ale indicilor și ale altor informații în baza cărora a fost elaborat bugetul UAT raionul 

Cimișlia (de nivelul II). Existența neconformităților care au ținut de procesul de elaborare și 
aprobare a bugetului local, a fost determinată de lipsa informației din SIA a SFS, precum și de lipsa 

unor date statistice la nivel de raion.  

Conform cadrului regulator existent, UAT dispun de autonomie financiară și, respectiv, își 
elaborează și își aprobă propriul buget anual în limita resurselor disponibile.  

Pentru unele componente de venituri fiscale și nefiscale, la elaborarea proiectului 
bugetului local APL nu au asigurat conform prevederilor legale17 estimarea bazei impozabile și 
aprobarea argumentărilor de rigoare documentate privind estimările efectuate: analiza și 
calcularea bazei impozabile18, analiza și punerea în calcul a unor indicatori comparabili și/sau 
factori nespecifici.  

În acest context, se menționează că CR Cimișlia nu și-a constituit cadrul regulator intern, 

pentru o prognoză și o planificare argumentată: nu sunt elaborate și standardizate proceduri și 
procese de lucru aferente elaborării prognozei bugetare; proiectele de buget prezentate spre 

examinare nu sunt susținute de probe confirmate de SFS, Biroul Național de Statistică și/sau alte 
organe. De menționat că la unele componente au fost aprobate venituri mai mari, iar la altele mai 
mici.  

Lipsa în SIA a SFS a informațiilor exhaustive și conforme aferente valorii bazei de calcul a 

impozitelor și taxelor încasate în bugetul local a condiționat limitarea auditului în determinarea 
plenitudinii încasării veniturilor bugetului local.  

Neregulile admise în procesul de evaluare și administrare a veniturilor bugetare, precum și 
lipsa informațiilor privind restanțele față de bugetele UAT reduc capacitatea APL în materie de 
extindere a bazei de venituri proprii, precum și limitează posibilitatea acestora de a finanța 
cheltuielile de interes public.  

 

 

                                                           
17 1) Art.21 alin.(3) din Legea nr.397-XV din 16.10.2013: Nota informativă la proiectul deciziei bugetare anuale cuprinde informații de fundamentare 
a proiectului de buget, factorii care au influențat alocarea resurselor, precum și explicații cu privire la estimările de venituri și cheltuieli. Informația 
prezentată în nota informativă la proiectul de buget reflectă rezultatele ultimilor doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, 

indicatorii planificați pentru anul bugetar viitor și estimările pentru cel puțin doi ani ulteriori; 2) pct.151 din Setul metodologic privind elaborarea, 

aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015: Prognoza veniturilor BPN și a componentelor 
acestuia se elaborează având la bază: a) prognoza indicatorilor macroeconomici; b) analiza tendințelor recente a încasărilor de venituri (cel puțin 
pentru ultimii doi ani) și a principalilor factori care le influențează; c) volumul aprobat de venituri pe anul bugetar în curs și analiza executării 
scontate a bugetului până la finele anului; pct.154: Metodele utilizate la prognozarea veniturilor: metoda cotei efective de impozitare; metoda 

elasticității; metoda bazată pe modele econometrice; metoda trendurilor și metoda opiniei de expert; pct.435: Pentru efectuarea analizelor 

necesare și estimarea propunerilor de buget, autoritățile executive pot solicita informații relevante de la serviciile desconcentrate în teritoriu ale 
autorităților publice centrale (de exemplu, date statistice, fiscale, politici sectoriale etc.). 
18 Subiectul impunerii; obiectul impunerii; valoarea reducerilor la plată; valoarea scutirilor la plată; baza de calcul pentru încasările/veniturile 
nefiscale. 
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4.2. A justificat UAT angajarea și gestionarea cheltuielilor potrivit cadrului regulator? 

Evaluarea managementului financiar al executării cheltuielilor bugetului UAT, prin prisma 
respectării cadrului regulator, denotă că acest domeniu a fost afectat de unele nereguli și abateri 
de la normele legale, exprimate prin: valorificarea neconformă a transferurilor cu destinație 
specială; neelaborarea planurilor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii; nepublicarea 

anunțului de intenție privind achiziția unor lucrări etc. 
Cele menționate sunt efectul unui control intern insuficient și, respectiv, al 

neimplementării corespunzătoare a prevederilor Legii nr.229 din 23.09.2010, care prevede 
sporirea responsabilităților manageriale la gestionarea conformă a resurselor publice. 

 

4.2.1 Transferurile curente de la bugetul de stat cu destinație specială nu au fost utilizate conform 

destinației. 

Pentru anul 2020, transferurile din bugetul de stat către APL CR Cimișlia (bugetul de nivelul 

II) au fost precizate19 în sumă de 159.826,6 mii lei, inclusiv transferuri pentru cheltuieli curente  - 

155.495,6 mii lei, și transferuri pentru cheltuieli capitale – 4.331,0 mii lei. Executarea de casă a 
constituit 155.891,8 mii lei, inclusiv transferurile curente cu destinație specială – 123.323,2 mii lei, 

și cu destinație generală – 32.568,6 mii lei.  

Pentru finanțarea instituțiilor publice de învățământ general au fost aprobate transferuri 

cu destinație specială pentru cheltuieli curente în sumă de 98.835,8 mii lei și pentru procurarea 
utilajului și mobilierului școlar în cadrul proiectului „Reforma învățământului în Moldova” – 4.331,0 

mii lei, care au fost executate în sumă de 96.998,2 mii lei, ori de 98,1% și, respectiv, de 4298,9 mii 

lei, ori de 99,2%. Auditul a constatat că în anul 2020 BUAT r-nul Cimișlia nu a utilizat conform 

destinației transferurile curente cu destinație specială pentru învățământul preşcolar, primar, 
secundar general, special şi complementar (extraşcolar) în sumă de 5.999,5 mii lei, acestea fiind 

utilizate pentru investiții și reparații capitale ale clădirilor instituțiilor de învățământ. Analiza 

detaliată a calculelor respective se prezintă în Anexa nr. 6 la prezentul Raport. 

Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor proprietatea UAT r-

nul Cimișlia20 au fost aprobate în valoare de 16401,0 mii lei21.  Fără a ține cont de competențele 

aprobate22 și modul de calculare a transferurilor, CR Cimișlia a direcționat pentru reparația 
drumurilor locale, proprietate a UAT de nivelul I, 6068,5 mii lei23 care, regulamentar, urmau a fi 

efectuate din bugetul UAT de nivelul I, ulterior fiind recepționate lucrări în sumă de 6.162,3 mii 

lei24,  care au fost transmise la balanța UAT de nivelul I în anul 2021. 
 

4.2.2. Sistemul de management financiar și controlul fragmentar din cadrul UAT r-nul Cimișlia au 

influențat conformitatea desfășurării procedurilor de achiziții publice. 

                                                           
19 Legea nr. 172 din 19.12.2019; Legea nr. 61 din 25.04.2020 ; HG nr. 597 din 31.07.2020; HG nr. 620 din 12.08.2020; HG nr. 654 din 26.08.2020; 

HG nr. 731 din 30.09.2020; HG nr. 895 din 14.12.2020; HG nr.752 din 13.10.2020;  HG nr. 854 din 30.11.2020 
20 Hotărârea Guvernului nr.1468 din 30.12.2016 „Privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale şi locale din Republica Moldova”. 
21 Decizia CR Cimișlia nr.05/02 din 25.09.2020 „Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru a.2020”. 
22 Art.19, 23 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006. 
23 Str-la Suveranității, or. Cimișlia – 1200,0 mii lei, Drum de acces spre s. Ialpujeni - 1134,2 mii lei; Drum de acces spre s. Topala - 1093,3 mii lei; 

Drum de acces spre s. Javgur – 974,8 mii lei; Drum de acces spre Grădinița „Scufița Roșie” (or. Cimișlia) – 1026,2 mii lei; Drumuri s. Gura Galbenei - 

400,0 mii lei, lucrări de restabilire a iluminatului stradal – 240,0 mii lei. 
24 Drum de acces spre s. Ialpujeni - 1134,2 mii lei; Drum de acces spre s. Topala - 1093,3 mii lei; Drum de acces spre s. Javgur - 919,5 mii lei; Drum 

de acces spre Grădinița „Scufița Roșie” (or. Cimișlia) - 919,4 mii lei; Reparația str. Decebal, or. Cimișlia - 892,0 mii lei; lucrări de restabilire a 
iluminatului stradal – 1203,9 mii lei. 
24 Art.53 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006. 
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Potrivit prevederilor art.4 alin.(22) și art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.131 din 03.07.2015, 

pct.13 și pct.18 din Regulamentul aprobat prin HG nr.1419 din 28.12.201625, autoritatea 

contractantă urmează să asigure planificarea tuturor contractelor de achiziții publice,  într-o primă 
variantă înainte de elaborarea propunerii de buget, și să definitiveze planul după aprobarea 
bugetului propriu al autorității contractante fiind obligată să publice pe pagina sa web 
(www.raioncimislia.md) planul provizoriu/anual de achiziții, în termen de 15 zile de la aprobarea 
sau în termen de 5 zile de la modificarea acestuia.  

Contrar prevederilor pct. 2 din Regulamentul menționat, unele subdiviziuni din subordinea 

CR Cimișlia26 nu au asigurat elaborarea planului anual de achiziții pentru anul 2020 și publicarea 
anunțului de intenție în Buletinul achizițiilor publice în termen de 30 de zile de la data aprobării 
bugetului autorității contractante. Ca rezultat, nu a fost publicat planul anual de achiziții pe 
platforma e-Planificare, nu a fost asigurat accesul la informațiile publice privind achizițiile publice 
al tuturor celor interesați.  

Potrivit prevederilor art.13 și art.14 alin.(1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015, atribuțiile 
autorității contractante urmează a fi exercitate de către Grupul de lucru pentru achizițiile publice, 
creat special în acest scop din funcționari și specialiști cu experiență profesională în domeniul 
achizițiilor publice. Auditul a constatat că doar APR, prin Dispoziția nr.101-d din 04.12.201927, a 

creat grupul de lucru pentru achiziții publice, în componență de 8 membri28, celelalte entități29 din 

subordinea CR Cimișlia nu au creat aceste grupuri de lucru.  
Potrivit informațiilor prezentate de instituțiile publice din subordinea UAT r-nul Cimișlia, în 

anul 2020 acestea au efectuat achiziții în sumă totală de 56713,0 mii lei, din care achiziții de 
valoare mică și până la 10,0 mii lei - în sumă de 28755,3 lei, sau 50,7 % din achizițiile totale. 

 

Informații privind achizițiile efectuate de UAT r-nul Cimișlia și entitățile din subordine în anul 2020 

Indicatori 

Total 

nr. 
Valoarea contractelor, 

mii lei   

Suma executată, 
mii lei  

% 

executării 
Total, achiziții 1.562 59.402,5 56.713,0 95,5 

Total, contracte atribuite (fără valoare mică) 80 29.876,3 27.957,7 93,6 

LP 17 14.465,2 13.139,4 90,8 

COP 25 14.173,6 13.632,5 96,2 

COP fără publicare 6 301,4 301,4 100,0 

Alte proceduri („monopol”) 31 936,1 884,4 94,5 

Valoare mică 539 26.927,9 26.279,5 97,6 

Achiziții de până la 10,0 mii lei 943 2.598,3 2.475,8 95,3 

Valoarea procurărilor reieșind din datele Raportului FD 44 pe anul 202030     58.869,4   

din care, fără servicii comunale     55.036,4   

Procurări netransparente     30.911,7   

Procurări nedeclarate     2.156,4   

                                                           
25 Regulamentul aprobat prin HG nr.1419 din 28.12.2016: art. 13. Planul de achiziţii publice: 1) se coordonează cu bugetul entităţii publice în 
corespundere cu strategia de dezvoltare a entităţii; 2) se întocmeşte, într-o primă variantă, înainte de elaborarea propunerii de buget; 3) se 
definitivează după aprobarea bugetului propriu al autorităţii contractante. Planul se modifică ori se completează dacă apar modificări în buget şi, 
respectiv, sunt identificate noi resurse financiare. 
26 Direcția învățământ DASPF, Secția Cultură, Azilul de bătrâni, IP de învățământ la autogestiune. 
27 Dispoziția Președintelui Consiliului raional Cimișlia cu privire de modificarea componenței grupului de lucru pentru achiziții a bunurilor, lucrărilor 
și servicii al Consiliului raional: președintele – vicepreședinte raionului, vicepreședintele grupului de lucru, secretar grupului de lucru, membrii 
grupului de lucru: șeful Direcției Finanțe, șeful Direcției Dezvoltare Regională, contabil-șef, jurist.  
28 Dispoziția preşedintelui raionului cu privire de crearea grupului de lucru nr.19-d din 31.01.2017, Anexa nr.2 „Regulament privind activitatea 
grupului de lucru pentru achiziții publice”, Anexa nr.3 „Obligațiile membrilor Grupului de lucru pentru achiziții publice al Consiliului raional”.  
29 Nu au creat grupul de lucru pentru realizarea achizițiilor publice: Direcția învăţământ, DASPF, Secția Cultură, Şcoala Sportivă Cimișlia; Centrul de 
Creație; IP de învăţământ la autogestiune. 
 
30 Include valoarea de casă a cheltuielilor și activelor nefinanciare diminuate cu valoarea de casă a cheltuielilor aferente personalului, 
indemnizațiilor, asistenței sociale, transferurilor, deplasărilor, dobânzilor achitate. 
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Totodată, auditul constată nedeclararea de către instituțiile bugetare a unor 
procurări/cheltuieli în sumă de 2.156,4 mii lei31, reieșind din faptul că, potrivit rapoartelor privind 
executarea bugetului, procurările/cheltuielile de casă raportate au constituit 58.869,4 mii lei. Cele 

indicate denotă lipsa unei evidențe conforme a procurărilor, clasificarea incorectă a acestora și, 
respectiv, lipsa transparenței achizițiilor publice. 

De asemenea, se relevă că circa 52,5% din procurări (30.911,7 mii lei din 58.869,4 mii lei) 

au fost efectuate fără aplicarea procedurilor reglementate de Legea nr.131/2015, ceea ce indică 
netransparența și, respectiv, riscul ineficienței achizițiilor efectuate.  
4.2.3. Implementarea contractelor de construcții, reconstrucții şi reparații capitale a clădirilor în 
cadrul UAT r-nul Cimișlia s-a efectuat cu nerespectarea clauzelor contractuale. 

 În anul 2020 UAT r-nul Cimișlia a achiziționat lucrări de construcție în valoare totală de 
35113,3 mii lei, inclusiv 15946,2 mii lei pentru reparația drumurilor, 13301,0 mii lei pentru 
reparația capitală a clădirilor și 5866,0 mii lei pentru reparația capitală a construcțiilor speciale. 
Din 29 de contracte32 de achiziție a lucrărilor în valoare de 16340,7 mii lei33 verificate, 17 contracte 

în sumă de 13546,5 mii lei au fost încheiate cu 5 operatori34 economici.   

Contractul de achiziție publică nr.79 din 09.08.2019 privind efectuarea lucrărilor de 
modernizare a blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii din s. Zloți a fost încheiat în sumă 

de 4283,1 mii lei35.  

 Contrar prevederilor art.76 al Legii nr.131 din 03.07.201536, la executarea lucrărilor de 
modernizare a blocului locativ al taberei de odihnă  nu au fost asigurate: publicarea anunțului 
privind modificarea contractului (valorii lucrărilor) în Buletinul achizițiilor publice37; modificarea 

condițiilor contractuale38 ca urmare a excluderii lucrărilor în sumă de 467,38 mii lei (13,1% din 
valoarea contractului fără TVA – 3569,22 mii lei) și îndeplinirea lucrărilor neprevăzute în contract 
în sumă de 402,39 mii lei39 (11,3 %). 

 După terminarea lucrărilor, Comisia de recepție a lucrărilor finale a semnat Procesul-verbal 

nr.1 din 20.10.2020 de recepție a lucrărilor efectuate, în care a fost indicat că în proiect nu sunt 
prevăzute fazele determinante, cartea tehnică nu este coordonată cu Agenția Supraveghere 
Tehnică, declarația de demarare a lucrărilor nu a fost transmisă la Agenția Supraveghere Tehnică, 

precum și nu s-a asigurat predarea cărții tehnice, cusute, numerotate și sigilate, către autoritatea 
locală și comisia de recepție.  

 

                                                           
31 Procurarea bunurilor și serviciilor în lipsa contractelor încheiate cu furnizori și neraportate ca „contracte de valoare mică”. 
32 Contracte de reparație a drumurilor - 11, reparație a clădirilor - 8, alte contracte – 10. 
33 Contracte de reparație a drumurilor – 12242,6 mii lei, reparație a clădirilor – 8 3137,5 mii lei,  alte contracte – 960,6 mii lei. 
34 SA Drumuri Cimișlia – 3 contracte de 5010,8 mii lei; SRL Anadem Grup – 2 contracte de 3146,1 mii lei; SRL Edilitate – 2 contracte de 2249,6 mii 

lei; SRL Vicoliv Grup – 2 contracte de 1838,6 mii lei; SRL Cimtermic – 6 contracte de 832,6 mii lei; SRL Cimtercon – 2 contracte de 468,8 mii lei. 

Total: suma de 13546,5 mii lei, 17 contracte. 
35 SRL „Anadem- Grup”. Prin procedura de licitație deschisă, număr de înregistrare la Trezoreria MF: 2019-0000000938 din 19.08.2019. Executat 

total în sumă de 4229,98 mii lei, inclusiv în anul 2019 – 1894,79 mii lei, în anul 2020 – 2335,19 mii lei. 
36 Conform art.76 alin.(3) din Legea nr.131 din 03.07.2015, se interzice modificarea oricărui element al contractului de achiziţii publice încheiat sau 
introducerea unor elemente noi. 
37 Conform art.76 alin.(11) din Legea nr.131 din 03.07.2015, autoritatea contractantă care modifică un contract de achiziţii publice/acord-cadru în 
cazurile prevăzute la alin.(7) pct.1) şi 2) are obligaţia de a publica un anunţ în acest sens în Buletinul achiziţiilor publice şi, după caz, în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, 
38 Contractul privind achiziția publică (Licitație deschisă) Efectuarea lucrărilor de modernizare a blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii 
din s. Zloți, raionul Cimișlia (cod CPV 45200000-9) nr.79 din 09.08.2019, număr de înregistrarea la trezoreria MF: 2019-0000000938/19.08.2019, 

suma de 4283,072 mii lei. Executat total suma de 4229,98 mii lei, inclusiv anul 2019 – 1894,79 mii lei, anul 2020 – 2335,19 mii lei. 
39 Proces-verbal: 1) nr.1 din 10.12.2019 – lucrări adăugătorii în suma de 95,39 mii leii; 2) nr.2 din 20.10.2020 – lucrări adăugătorii în suma de 268,24 
mii lei și excluderea unor lucrări de 457,9 mii lei; 3) nr.3 din 05.11.2020 – lucrări adăugătoare în sumă de 4,07 mii lei și excluderea unor lucrări de 
9,48 mii lei; 4) nr.4 din 05.11.2020 – lucrări adăugătoare în sumă de 34,69 mii lei.  
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4.2.4. Cheltuielile pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu infecția virală COVID – 19. 

Din fondul de intervenție și din fondul de rezervă ale Guvernului, pentru acordarea 
indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, 

UAT r-nul Cimișlia i s-au alocat mijloace financiare în sumă de 1.472,0 mii lei40, fiind utilizate 1456,0 

mii lei în anul 2020. De indemnizații unice, în mărime de 16,0 mii lei, au beneficiat 92 de angajați. 
Acestea au fost achitate în baza listelor nominale ale beneficiarilor de indemnizații unice, întocmite 

de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Pentru prevenirea și combaterea 
îmbolnăvirii cu infecția virală COVID -19, au fost alocate, în baza actelor normative ale autorității 
deliberative și celei executive, mijloace financiare în sumă totală de 922,3 mii lei, din care din 

fondul de rezervă al CR Cimișlia – 14,9 mii lei41, și din bugetul raional – 907,4 mii lei42. Mijloacele 

au fost repartizate către IMSP SR Cimișlia – în sumă de 558,4 mii lei, și instituțiilor publice din 

subordinea CR Cimișlia – în sumă de 363,9 mii lei. 

4.3. A înregistrat, a administrat și a gestionat UAT în mod corespunzător patrimoniul 
public? 

Procesul de gestionare a patrimoniului UAT r-nul Cimișlia nu a fost conformat integral 

prevederilor legale, fiind afectat de unele deficiențe, care se exprimă prin: neasigurarea 
înregistrării exhaustive a drepturilor asupra bunurilor imobile în Registrul bunurilor imobile; 

transmiterea neconformă a patrimoniului în gestiunea entităților fondate de către UAT, precum și 
lipsa unei informații veridice privind activele transmise; reglementarea insuficientă a activității 
entităților  fondate; neevaluarea corespunzătoare a activelor fixe în vederea înregistrării conforme 
în evidență a valorii acestora; nefinalizarea procesului de identificare, delimitare și înregistrare a 
patrimoniului public al UAT. Toate acestea sunt cauzate de lipsa în cadrul UAT a unei politici de 
reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local.  

4.3.1. UAT r-nul Cimișlia nu a asigurat înregistrarea conformă, în Registrul bunurilor imobile, a 
drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile proprietate publică locală. 

Potrivit cadrului normativ în vigoare43, proprietarii de bunuri imobile și alți titulari de 
drepturi patrimoniale urmează să înregistreze bunurile imobile și drepturile asupra lor la organul 
cadastral teritorial în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.  

UAT r-nul  Cimișlia nu a asigurat înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor44 

pe care este amplasată Tabăra de odihnă „Izvoraș” din s. Zloți45, în care au fost efectuate investiții 
în valoare de 15.239,0 mii lei46, în prezent în calitate de proprietar al terenurilor respective este 

                                                           
40 Soldul neachitat de 16,0 mii lei a fost achitat în anul 2021. 
41 Pentru procurarea: a) dezinfectanți - 45 buc., în sumă de 3,4 mii lei; b) unui termometru cu infraroșu noncontact - 1,7 mii lei; c) mănuși latex 
3000 buc. - 2,4 mii lei; d) măști medicinale 1000 buc. - 7,4 mii lei.  
42 Subvenții pentru: premierea personalului medical - 241,0 mii lei; procurarea: unui generator de curent electric ATLAS JENERATOR ELLA 150 kw - 

239,7 mii lei; dulap de sterilizare GP-80MO, KAPZ - 26,4 mii lei; autoclav semiautomat cu încărcare orizontală Gka-100 PZ, KASPZ - 129,38 mii lei;  a 

6 concentratoare de oxigen compact - 162,9 mii lei; medicamentelor, materialelor de protecție individuală pentru personalul  medical, 
dezinfectanților, utilajului și alte cheltuieli necesare – 108,0 mii lei. 
43 Art. 4 și art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998. 
44 Pe terenul cu nr. cadastral 2320000.037 este înregistrată o construcție de cultură și agrement cu nr. cadastral 2320000.037.01, cu suprafața la 
sol de 804,4 m.p. Suprafața la sol include și suprafața la sol a bucătăriei cu cantina. Pe terenul cu nr. cadastral 2320000.038, este înregistrată o 
construcție de cultură și agrement cu nr. cadastral 2320000.038.01, cu suprafața la sol de 191,5 m.p. 
45 Extras din Nota informativă a CR Cimișlia: satul Zloți se află la intersecția hotarelor raioanelor Cimișlia, Ialoveni și Căușeni și la intersecția hotarelor 
corpurilor de pădure administrate de Fondul Silvic de Stat. Esența problemei constă în excluderea a unor corpuri de pădure din Fondul Silvic de 
Stat cu suprafața de 2324 ha din UAT comuna Codreni și includerea lor în UAT satul Cărbuna, cu trasarea hotarelor într-un atare mod, încât câteva 
case de locuit cu terenurile aferente din s. Zloți comuna Codreni, cimitirul s. Zloți și Tabăra de odihnă pentru copii construită din bugetul raional 
Cimișlia să se regăsească în extravilanul satului Cărbuna, raionul Ialoveni. 
46 Contul 311 – 10.053,6 mii lei, contul 312 – 5.185,0 mii lei. 
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înregistrată Republica Moldova. De asemenea, lipsește înregistrarea drepturilor și valorii în 
evidența contabilă a construcțiilor speciale amplasate în Tabăra „Izvoraș”47. 

UAT r-nul Cimișlia nu a asigurat o evidență conformă a patrimoniului transmis în gestiunea 
IMSP, precum și nu a asigurat ca drepturile asupra bunurilor imobile să fie înregistrate conform. 

Astfel, deși dreptul de proprietate asupra a 5 imobile (garaje/depozite)48 cu suprafața de 
1,23 mii m2 este înregistrat după UAT r-nul Cimișlia, aceste imobile nu sunt  înregistrate în evidența 
contabilă nici a IMSP, nici a APR Cimișlia. 

UAT r-nul Cimișlia nu a asigurat ca patrimoniul gestionat de IMSP în sumă de 2,37 mil.lei să 
fie înregistrat conform. Astfel, drepturile asupra a 11 clădiri, în sumă de 1,46 mil. lei ( înregistrate 
în evidența contabilă a APR Cimișlia) și a altor 10 clădiri în sumă de 0,91 mil.lei (înregistrate doar 
în evidența contabilă a IMSP49), sunt înregistrate după UAT de nivelul I și Republica Moldova.  

În urma contrapunerii informațiilor din evidența analitică contabilă50 cu informațiile din 

Registrul bunurilor imobile, s-a constatat că nu fiecărei clădiri i-a fost atribuit un număr de inventar 
și, în consecință, lipsește o evidență analitică conformă a acestora.  

Totodată, se atestă evidența și raportarea neveridică a situațiilor financiare/patrimoniale 
ale entităților fondate, din cauza faptului că acestea nu au prezentat, iar fondatorul nu a solicitat 
prezentarea situațiilor financiare; nu a fost asigurat monitoringul financiar, nu au fost întocmite 
acte de verificare și de inventariere a patrimoniului administrat sau acestea au fost întocmite 
formal; nu au fost conformate pe deplin relațiile de gestionare a patrimoniului public, ceea ce nu 
permite formularea unei concluzii privind integritatea acestuia. 

4.3.2. UAT r-nul Cimișlia nu a asigurat ajustarea statutelor/regulamentelor entităților fondate la 
cadrul legal și administrarea regulamentară a patrimoniului public transmis către acestea.  

UAT r-nul Cimișlia nu a revizuit statutele/regulamentele entităților fondate și nici nu a  

aprobat lista bunurilor și valoarea acestora incluse în capitalul social și transmise în gestiunea 
entităților fondate. Totodată, probele de audit indică că neasigurarea delimitării și contabilizării 
distincte a patrimoniului public aflat în gestiunea entităților fondate este o consecință a ignorării 
de către APL a prevederilor art.101 și art.11 din Legea nr.121-XVI din 04.05.200751 referitor la 

inventarierea bunurilor proprietate publică și delimitarea acestora pe domenii (public/privat), 
precum și a nedeterminării, în deciziile consiliilor locale privind transmiterea patrimoniului, a 
drepturilor entităților asupra acestora.  

Totodată, contrar prevederilor art.21 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 și prescripțiilor 
Regulamentului aprobat prin HG nr.56 din 17.01.201852, UAT r-nul Cimișlia nu a asigurat 

efectuarea monitoringului necesar al entităților fondate, în vederea consolidării disciplinei 
financiare și sporirii eficienței utilizării patrimoniului public, nu a asigurat realizarea prevederilor 

art.4 din Legea nr.246 din 23.11.201753 la efectuarea inventarierii bunurilor proprietate publică 
transmise în gestiunea entităților fondate. La întocmirea actelor de verificare și de inventariere a 

                                                           
47 Foișor  pentru copii – 5 construcții. 
48 or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun nr.133, cod cadastral: 2901304336.18 - 338,7 m.p., 2901304336.19 –  276,2 m.p., 2901304336.20 - 166,74 

m.p., 2901304336.21 - 279,3 m.p., 2901304336.23 - 169,2 m.p. 
49  IMSP Spitalul raional Cimișlia; IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia; IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei; IMSP Centrul de Sănătate Javgur;  ÎM 
Centrul Stomatologic raional Cimișlia; ÎM Servcom Cimișlia. 
50 Registrul mijloacelor fixe la 31.12.2020. 
51 Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121 din 04.05.2007. 
52 HG nr.56 din 17.01.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al 
întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public”. 
53 Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017. 
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patrimoniului administrat, în lista de inventariere nu a fost precizată componența capitalului social 

transmis de fondator și nici nu a fost actualizată valoarea acestuia la situația din 31.12.2020. 

UAT r-nul Cimișlia nu a asigurat aprobarea conformă a statutelor Instituțiilor Publice de 

învățământ. Astfel, din 21 de entități, în statutele acestora în calitate de fondator sunt indicate: la 

10 instituții – CR Cimișlia, la  9 instituții – Ministerul Educației și Cercetării, și la 2 instituții – Direcția 
Învățământ Cimișlia. 

 

4.4. Implementarea recomandărilor precedente ale Curții de Conturi 
În vederea remedierii erorilor constatate în misiunea de audit precedentă, Curtea de 

Conturi, prin Hotărârea nr.45 din 07.12.201554, a înaintat Consiliului raional Cimișlia 7 
recomandări, dintre care: 3 au fost parțial implementate și  4 recomandări – neimplementate. 

Nivelul redus de implementare a recomandărilor este cauzat de lipsa unui sistem de 
monitorizare a recomandărilor Curții de Conturi.  

 

V. CONCLUZIA GENERALĂ 

Misiunea de audit relevă că, în perioada evaluată, deși UAT r-nul Cimișlia a întreprins unele 
măsuri pentru asigurarea unei gestiuni corespunzătoare a procesului bugetar și a patrimoniului 
public local, încă mai persistă domenii care nu corespund exigențelor și, implicit, spiritului 
regularității și bunei guvernări. Astfel, auditul denotă abateri și iregularități, cum ar fi: 
neimplementarea unor proceduri de control intern care ar responsabiliza părțile angajate în 
procesul bugetar; nerespectarea procedurilor de achiziție a mărfurilor, lucrărilor și serviciilor; 
utilizarea neregulamentară a mijloacelor publice destinate valorificării investițiilor și reparațiilor 
capitale; neasigurarea înregistrării integrale a dreptului de proprietate etc.  

În contextul dat, auditul public extern înaintează recomandări pentru remedierea  
lacunelor, deficiențelor, neconformităților, precum și pentru diminuarea riscurilor menționate în 
prezentul Raport de audit. 

VI.   RECOMANDĂRI: 
Președintelui și Consiliului raional Cimișlia:  

1. eliminarea deficiențelor indicate în prezentul Raport de audit;  

2. elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și 
fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea 
corespunzătoare a responsabilităților (pct.4.1.); 
3. implementarea procedurilor de control intern care vor asigura transparența, legalitatea și 
regularitatea în procesul achizițiilor publice de valoare mică, inclusiv la: planificarea (planuri 
anuale/trimestriale), raportarea și monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc. 
(pct.4.2.2);  

4. aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare 
pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv 
a terenurilor) (pct.4.3.1); 

                                                           
54Hotărârea Curții de Conturi nr. 45  din  07.12.2015 „Privind Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public 
în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Cimişlia pe anul 2014”. 
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5. inventarierea patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților 
fondate, delimitarea drepturilor de proprietate conform domeniului, evaluarea și contabilizarea 

conformă a acestuia (pct.4.3.2); 

6. asigurarea raportării conforme a patrimoniului public și a capitalului social ale entităților  
fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, consolidarea 
disciplinei financiare și sporirea eficienței utilizării patrimoniului public din gestiunea lor (pct. 4.3.3). 

 

SEMNĂTURILE ECHIPEI DE AUDIT 

Responsabil de întocmirea Raportului de audit:   

Auditor public superior,                                                                                         

Maria Tabacari 

Responsabil de monitorizarea și asigurarea calității auditului: 

Șeful Direcției generale de audit V,                                                                        

Sergiu ȘTIRBU 

Digitally signed by Tabacari Maria
Date: 2021.12.15 13:44:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ştirbu Sergiu
Date: 2021.12.15 14:29:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



16 

 

 

Anexa nr.1 

Analiza bilanțului contabil al UAT r-nul  Cimișlia (bugetul de nivelul II) pentru anul 2020 (mii lei) 

Grup 

de 

conturi 

Denumirea indicatorilor 

Soldul la 

începutul 
perioadei 

Soldul la 

sfârșitul 
perioadei 

Devieri, %  
Ponderea  

(%) 

1 2 4 5 6 = 5-4 
7=5/4*100-

100 
8=5/Σ*100 

  Active nefinanciare X X X X X 

31 Mijloace  fixe X X X X X 

311 Clădiri 76.144,80 80.708,70 4.563,90 5,99 36,09 

312 Construcții speciale 49.693,10 52.707,60 3.014,50 6,07 23,57 

313 Instalaţii de transmisie 19.835,40 20.260,70 425,30 2,14 9,06 

314 Maşini si utilaje  15.789,30 20.134,60 4.345,30 27,52 9,00 

315 Mijloace de transport  14.940,00 15.124,20 184,20 1,23 6,76 

316 Unelte si scule , inventar de producere si gospodăresc  14.040,60 17.713,80 3.673,20 26,16 7,92 

317 Active nemateriale  101,50 298,10 196,60 193,69 0,13 

318 Alte mijloace fixe  4.318,30 5.229,30 911,00 21,10 2,34 

319 Investiții capitale în active în curs de execuţie  11.153,90 11.430,50 276,60 2,48 5,11 

  Total mijloace fixe  206.016,90 223.607,50 17.590,60 8,54 138,58 

39 Uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale  X X X X X 

391 Uzura mijloacelor fixe  64.937,20 71.240,60 6.303,40 9,71 99,95 

392 Amortizarea activelor nemateriale  34,80 37,20 2,40 6,90 0,05 

  Total uzura mijloacelor fixe și amortizarea acivelor nemateriale  64.972,00 71.277,80 6.305,80 9,71 -44,18 

33 Stocuri de materiale circulante  X X X X X 

331 Combustibil, carburanți si lubrifianți  382,60 427,80 45,20 11,81 5,86 

332 Piese de schimb  269,60 213,80 -55,80 -20,70 2,93 

333 Produse alimentare  402,30 254,40 -147,90 -36,76 3,49 

334 Medicamente si materiale sanitare  64,30 275,80 211,50 328,93 3,78 

335 Materiale pentru scopuri didactice , științifice si alte scopuri  1.184,50 1.246,40 61,90 5,23 17,08 

336 Mater. de uz gospodaresc si rechizite de birou   1.936,00 2.332,30 396,30 20,47 31,96 

337 Materiale de constructii 253,10 298,00 44,90 17,74 4,08 

338 Accesorii de pat , imbracaminte, incaltaminte 1.014,60 1.082,30 67,70 6,67 14,83 

339 Alte materiale  1.015,40 1.167,50 152,10 14,98 16,00 

  Total stocuri de materiale circulante  6.522,40 7.298,30 775,90 11,90 4,52 

37 Active neproductive  X X X X X 

371 Terenuri  1.716,40 1.724,40 8,00 -0,46 100,00 

372 Resurse naturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total Active Neproductive  1.716,40 1.724,40 8,00 -0,46 0,79 

  Total Active nefinanciare  149.283,70 161.352,40 12.076,70 -7,48 74,28 

415 Actiuni si alte forme de participare in capital in interiorul tarii  46.612,10 46.612,10 0,00 0,00 99,24 

419 Alte creante ale institutiilor bugetare  595,40 354,60 -240,80 -40,44 0,76 

  Total creante interne  47.207,50 46.966,70 -240,80 -0,51 21,62 

43 Mijloace banesti  X X X X X 

431 Contul curent in sistemul trezorerial  7.662,90 8.915,40 1.252,50 1,16 100,00 

439 Alte valori si mijloace banesti  0,20 0,20 0,00 1,00 0,00 

  Total mijloace banesti 7.663,10 8.915,60 1.252,50 1,16 4,10 

  Total Active financiare  54.870,60 55.882,30 1.011,70 1,02 25,72 

  Total ACTIV 204.154,30 217.234,70 13.088,40 -6,46 100,00 

518 Alte datorii interne ale bugetului 11,80 2,30 -9,50 -80,51 0,03 

519 Alte datorii ale institutiilor bugetare  7.498,30 8.464,60 966,30 12,89 99,97 

  Total Datotii interne  7.510,10 8.466,90 956,80 12,74 3,90 

  Total datorii  7.510,10 8.466,90 956,80 12,74 3,90 

  Rezultatul financiar al institutiei publice din anul curent   x x x x x 

721 Rezultatul financiar al institutiei publice din anul curent  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

722 Rezultatul financiar al institutiei publice din anii precedenti  196.644,30 208.767,70 12.123,40 6,17 100,00 

723 

Corectarea rezultatelor anilor precedenti ale institutiilor 

bugetare  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total rezultatul financiar  196.644,30 208.767,70 12.123,40 6,17 96,10 

  Total PASIV 204.154,40 217.234,60 13.080,20 6,41 100,00 

  Conturi extrabilanțiere 197.085,10 211.559,00 14.473,90 0,00 0,00 

812223 Datoria privind împrumuturile recreditate din surse externe 21.385,10 24.420,00 3.034,90     

822100 Active luate in locațiune/arenda 175.700,00 187.139,00 11.439,00     

Sursa: Formularul FD-041 pentru anii 2019-2020. 
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Anexa nr.2 

 ANALIZA EXECUTĂRII BUGETULUI UAT r-nul CIMIȘLIA (bugetul de nivelul II)  PENTRU ANUL 2020 

Denumirea indicatorului Cod 

ECO 

Aprobat 

inițial pe 
an    (mii 

lei) 

Plan 

precizat 

pe an (mii 

lei) 

Executat 

în per. de 
gestiune 

(mii lei) 

Venituri/ 

cheltuieli 

efective 

(mii lei) 

Total 

creanțe 
(mii lei) 

Total 

datorii 

(mii lei) 

Ponderea 

în 
veniturile/ 

cheltuielile 

de casă 

Ponderea 

în 
veniturile/ 

cheltuielile 

efective 

Nivelul 

executării 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=5/4 

I. VENITURI TOTAL   162.385,6 167.931,5 164.051,2 168.908,5 36,4 0,0 100,0 100,0 97,7 

Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 3.414,5 3.414,5 4.111,9 4.111,9     2,5 2,4 120,4 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat 111121 400,0 400,0 125,3 125,3     0,1 0,1 31,3 

Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane 

in regim de taxi 

111125 30,0 30,0 25,1 25,1     0,0 0,0 83,7 

Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a 

proprietatii imobiliare 

111130 13,0 13,0 16,8 16,8     0,0 0,0 129,2 

Taxa pentru apa 114611 130,0 130,0 150,6 150,6     0,1 0,1 115,8 

Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 9,0 9,0 6,9 6,9     0,0 0,0 76,7 

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 8,8 8,8 10,3 10,3     0,0 0,0 117,0 

Taxa pentru efectuarea explorarilor geologice 114622     7,6 7,6     0,0 0,0   

Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte finantate din 

surse externe pentru BL niv 2  

131122   0,0 -1,6 -1,6     0,0 0,0   

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 1.673,3 1.460,3 1.347,9 1.330,9 19,0 0,0 0,8 0,8 92,3 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 835,9 946,9 706,2 721,2 17,4 0,0 0,4 0,4 74,6 

Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb 

valutar 

142245 110,0 110,0 121,1 121,1 0,0 0,0 0,1 0,1 110,1 

Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau desființare 
în BL niv. II 

142214 1,0 1,0 0,0       0,0 0,0 0,0 

Amenzi si sanctiuni contraventionale încasate în bugetul local de nivelul 2 143120 1,0 1,0 2,2 2,2     0,0 0,0 220,0 

Amenzi aplicate de Inspectia financiara incasate in BL niv II 143312     0,3 0,3     0,0 0,0   

Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile 

bugetare 

144114 1,0 200,3 199,3 271,8 0,0 0,0 0,1 0,2 99,5 

Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru institutiile 

bugetare 

144224 1,0 1.354,7 1.298,1 1.298,1     0,8 0,8 95,8 

Alte venituri incasate in BL niv. 2 145141 1,0 1,0 7,0 7,0     0,0 0,0 700,0 

Venituri de la active intrate cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar 149200 0,0 0,0 0,0 4.663,9 0,0 0,0 0,0 2,8   

Alte venituri ale institutiilor bugetare 149900 0,0 0,0 0,0 122,9 0,0 0,0 0,0 0,1   

 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si BL niv II 

pentru invatamintul prescolar primar secundar general special și complementar 
(extrascolar) 

191111 95.841,9 95.841,9 94.074,6 94.074,6 X X 57,3 55,7 98,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=5/4 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si BL niv II 

pentru asigurarea si asistenta sociala 

191112 2.892,4 4.925,1 3.649,4 3.649,4 X X 2,2 2,2 74,1 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si BL niv II 

pentru scoli sportive 

191113 2.944,2 2.993,9 2.923,6 2.923,6 X X 1,8 1,7 97,7 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si BL niv 2 

pentru infrastructura drumurilor 

191116 16.401,0 16.401,0 16.391,3 16.391,3 X X 10,0 9,7 99,9 

Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si BL niv 2 191120 4.331,0 4.331,0 4.298,9 4.298,9 X X 2,6 2,5 99,3 

Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si BL niv II 191131 32.260,5 32.260,5 32.260,5 32.260,5 X X 19,7 19,1 100,0 

Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si BL 

niv II 

191139   308,1 308,1 308,1 X X 0,2 0,2 100,0 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat 

si institutiile BL niv 2 

191310 1.085,1 2.765,1 1.985,4 1.985,4 X X 1,2 1,2 71,8 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre BL niv II si bugetele locale 

de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale 

193111   24,4 24,4 24,4 X X 0,0 0,0 100,0 

II+III CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE   162.915,6 172.876,3 160.261,7 154.283,2 318,2 8.463,6 100,0 153,2 92,7 

II CHELTUIELI TOTAL   142.033,3 132.707,9 125.409,3 154.283,2 274,0 8.068,5 100,0 153,2 94,5 

Salariul de bază 211110 0,0 0,0 0,0 64.907,9 0,0 0,0 0,0 42,1   

Sporuri şi suplimente la salariul de bază 211120 0,0 0,0 0,0 6.688,9 0,0 0,0 0,0 4,3   

Premieri 211140 0,0 0,0 0,0 2.397,0 0,0 0,0 0,0 1,6   

Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 211180 77.162,4 75.689,1 73.387,5 0,0 8,9 6.051,1 58,5 0,0 97,0 

Compensatie pentru transport 211320 0,0 72,8 66,0 64,2 0,0 0,0 0,1 0,0 90,7 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 212100 17.765,5 17.607,3 16.951,5 17.034,9 0,0 1.401,7 13,5 11,0 96,3 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi 
angajaţi pe teritoriul ţării 

212210 3.477,0 3.438,0 3.302,8 3.326,3 0,0 133,7 2,6 2,2 96,1 

Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 221110 X X X 1.186,6 X X   0,8   

Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb 221120 X X X 200,9 X X   0,1   

Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare 221130 X X X 2.507,1 X X   1,6   

Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor şi materialelor sanitare 221140 X X X 198,0 X X   0,1   

Cheltuieli privind utilizarea materialelor pentru scopuri didactice, ştiintifice şi alte 
scopuri 

221150 X X X 32,1 X X   0,0   

Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 221160 X X X 655,1 X X   0,4   

Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii 221170 X X X 498,8 X X   0,3   

Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 221180 X X X 84,0 X X   0,1   

Cheltuieli privind utilizarea altor materiale 221190 X X X 307,4 X X   0,2   

Energie electrică 222110 1.351,3 1.258,0 1.056,7 1.036,7 16,6 54,9 0,8 0,7 84,0 

Gaze 222120 2.998,5 2.676,1 2.398,3 2.484,3 0,2 322,5 1,9 1,6 89,6 

Apă şi canalizare 222140 387,0 376,1 341,2 346,6 1,4 27,5 0,3 0,2 90,7 

Alte servicii comunale 222190 54,3 51,5 36,8 35,6     0,0 0,0 71,5 

Servicii informaţionale 222210 393,9 447,4 392,9 384,9 11,7 5,5 0,3 0,2 87,8 

Servicii de telecomunicaţii 222220 211,6 213,9 177,7 173,9 1,7 9,2 0,1 0,1 83,1 

Servicii de locaţiune 222300 413,6 395,6 279,2 279,2 0,0 0,0 0,2 0,2 70,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=5/4 

Servicii de transport 222400 227,8 211,4 175,9 175,9 0,0 0,0 0,1 0,1 83,2 

Servicii de reparaţii curente 222500 17.101,7 16.051,4 15.946,2 15.946,5 0,4 0,7 12,7 10,3 99,3 

Formare profesională 222600 165,1 137,2 118,8 114,7 2,8 1,0 0,1 0,1 86,6 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 222710 152,9 101,0 57,2 53,3 0,3 2,5 0,0 0,0 56,6 

Deplasări de serviciu peste hotare 222720 30,0 23,9 18,2 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 

Servicii medicale 222810 80,0 82,0 40,7 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 49,6 

Servicii editoriale 222910 0,3 0,3         0,0 0,0 0,0 

Servicii de protocol 222920 80,0 1,1 0,0 0,0     0,0 0,0 0,0 

Servicii de pază 222940 56,3 50,5 48,6 49,1 0,0 1,1 0,0 0,0 96,2 

Servicii judiciare şi servicii de asistenţă juridică garantată de stat 222950 65,0 79,2 79,2 79,2     0,1 0,1 100,0 

Servicii bancare 222970 105,4 92,1 82,6 88,1 0,5 0,0 0,1 0,1 89,7 

Servicii poștale și servicii de distribuire a drepturilor sociale 222980 104,5 91,0 81,4 81,5 0,0 0,0 0,1 0,1 89,5 

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 12.805,1 3.288,0 2.558,5 2.554,1 1,5 12,1 2,0 1,7 77,8 

Cheltuieli privind uzura clădirilor 231100 X X 0,0 1.918,8 X X 0,0 1,2   

Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale 231200 X X 0,0 242,7 X X 0,0 0,2   

Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie 231300 X X 0,0 827,4 X X 0,0 0,5   

Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor 231400 X X 0,0 1.142,4 X X 0,0 0,7   

Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transport 231500 X X 0,0 1.420,5 X X 0,0 0,9   

Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor inventarului de producere si 

gospodaresc 

231600 X X 0,0 997,2 X X 0,0 0,6   

Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe 231900 X X 0,0 32,7 X X 0,0 0,0   

Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale 232000 X X X 5,7 X X   0,0   

Dobînzi achitate pentru împrumuturile contractate de la bugete de alt nivel 243200 250,0 250,0 182,6 182,6     0,1 0,1 73,0 

Subsidii acordate organizațiilor obștești 253000 0,0 25,0 25,0 25,0     0,0 0,0 100,0 

Subsidii acordate autorităților/instituțiilor publice la autogestiune 254000 400,0 697,0 647,0 647,0     0,5 0,4 92,8 

Indemnizații de asistență socială 272300 1.759,4 1.761,2 1.205,1 1.185,5 19,6 0,0 1,0 0,8 68,4 

Alocații 272400 529,9 547,0 506,0 506,0 0,0 0,0 0,4 0,3 92,5 

Compensații 272500 1.654,4 1.653,9 1.576,4 1.533,9 200,4 0,0 1,3 1,0 95,3 

Ajutoare băneşti 272600 847,7 2.502,0 1.910,3 2.140,0 2,3 0,0 1,5 1,4 76,4 

Alte prestații de asistență socială 272900 262,8 263,2 159,8 154,1 5,7 0,0 0,1 0,1 60,7 

Indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de muncă 273200 55,0 61,8 61,8 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 
financiare ale angajatorului 

273500 212,5 320,1 261,7 293,1 0,0 45,0 0,2 0,2 81,8 

Compensații pentru averea persoanelor represate și ulterior reabilitate 281320   548,7         0,0 0,0 0,0 

Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii 281400 3,5 3,8 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 

Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice 281600 661,0 475,1 125,3 125,3 0,0 0,0 0,1 0,1 26,4 

Alte cheltuieli curente 281900 207,9 207,9 193,2 195,7     0,2 0,1 92,9 

Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice de cartografie si cadastru 282100   9,1 9,1 9,1     0,0 0,0 100,0 

Cheltuieli privind iesirea activelor 289100 0,0 0,0 0,0 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0   

Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului 

bugetar 

289200 0,0 0,0 0,0 15.543,0 0,0 0,0 0,0 10,1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=5/4 

 Cheltuieli excepționale 289400 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0   

Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare 289900 0,0 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0   

Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de 

stat si institutiile BL niv 2 

291320   5,5 5,5 5,5 X X 0,0 0,0 100,0 

Transferuri curente acordate cu destinatie speciala intre BL niv II şi bugetele locale 
de nivelul I in cadrul unei unitati adminis 

293111 0,0 256,7 256,7 256,7 X X 0,2 0,2 100,0 

Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre BL niv 2 si bugetele locale 

de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale 

293120   150,0 150,0 150,0 X X 0,1 0,1 100,0 

Transferuri capitale acordate cu destinatie generala intre BL niv II şi bugetele locale 
de nivelul I in cadrul unei UAT 

293141 0,0 535,0 535,0 535,0 X X 0,4 0,3 100,0 

III ACTIVE NEFINANCIARE   20.882,3 40.168,4 34.852,4 0,0 44,2 395,1 100,0 0,0 86,8 

Reparaţii capitale ale clădirilor 311120 7.206,0 17.337,8 13.301,0 X 8,6 0,0 38,2 0,0 76,7 

Procurarea construcțiilor speciale 312110 0,0 379,9 379,9 X 0,0 0,0 1,1 0,0 100,0 

Reparații capitale ale construcțiilor speciale 312120 365,0 5.528,4 5.486,2 X 0,0 317,0 15,7 0,0 99,2 

Procurarea instalaţiilor de transmisie 313110 0,0 425,8 425,2 X 0,0 0,0 1,2 0,0 99,9 

Procurarea maşinilor şi utilajelor 314110 339,8 4.454,9 4.407,7 X 0,0 0,0 12,6 0,0 98,9 

Procurarea mijloacelor de transport 315110 0,0 194,6 194,6 X 0,0 0,0 0,6 0,0 100,0 

Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 316110 4.593,0 3.738,4 3.673,8 X 0,0 2,8 10,5 0,0 98,3 

Procurarea activelor nemateriale 317110 10,7 200,6 200,6 X 0,0 0,0 0,6 0,0 100,0 

Procurarea altor mijloace fixe 318110 191,6 233,5 232,5 X 0,0 0,0 0,7 0,0 99,6 

Pregătirea proiectelor 319240   400,0 289,1 X     0,8 0,0 72,3 

Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 331110 1.825,0 1.401,2 1.221,1 X 22,0 30,7 3,5 0,0 87,1 

Procurarea pieselor de schimb 332110 229,2 292,1 264,1 X 0,0 2,5 0,8 0,0 90,4 

Procurarea produselor alimentare 333110 3.977,8 2.823,4 2.368,2 X 2,7 23,7 6,8 0,0 83,9 

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 334110 127,3 430,2 413,9 X 0,0 0,0 1,2 0,0 96,2 

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice stiintifice si alte scopuri 335110 105,0 93,8 83,3 X 0,0 0,3 0,2 0,0 88,8 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou 336110 771,2 1.000,6 927,0 X 2,2 7,9 2,7 0,0 92,6 

Procurarea materialelor de construcție 337110 324,7 554,6 529,1 X 8,3 9,4 1,5 0,0 95,4 

Procurarea accesoriilor de pat îmbrăcămintei, încălțămintei 338110 123,2 83,2 73,9 X 0,1 0,0 0,2 0,0 88,8 

Procurarea altor materiale 339110 692,8 595,4 381,2 X 0,3 0,8 1,1 0,0 64,0 

SOLD  BUGETAR   -530,0 -4.944,8 3.789,5 14.625,3 X X 0,0 0,0 -76,6 

IV. ACTIVE FINANCIARE   0,0 0,0 8,5   0,0 0,0 0,0 0,0   

MIJLOACE TRANSMISE SI PRIMITE INTRE CONTURI   0,0 0,0 0,0 0,0 X X 0,0 0,0   

DATORII   -2.670,0 -2.670,0 -2.535,5 0,0 X X -8,9 0,0   

Modificarea soldului   -530,0 -4.944,8 3.798,0 14.625,3 X X 0,0 0,0   

SOLDUL DE MIJLOACE BANESTI LA INCEPUTUL ANULUI   3.200,0 7.614,7 7.651,1 196.644,3 X X 0,0 0,0   

CORECTAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI   0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

SOLDUL DE MIJLOACE BANESTI LA SFIRSITUL  ANULUI   0,0 -0,1 8.913,6 211.294,7 X X 0,0 0,0   
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Anexa nr.3 

Analiza implementării recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi  
(Hotărârea Curții de Conturi nr.45 din 07.12.201555) 

Recomandarea Măsurile întreprinse 

Statutul 

implementării 
recomandării 

Realizat/ Parțial 
realizat/ 

Nerealizat 

Implementarea 

proceselor operaționale 
și a procedurilor 

eficiente de control 

intern, care să asigure 
identificarea/evaluarea 

cât mai reală a bazei 

fiscale pentru 

fundamentarea 

prognozării/planificării 
conforme a veniturilor 

bugetare pe toate 

categoriile de 

taxe/impozite 

La estimarea veniturilor raionului a fost efectuată o analiză a bazei 
fiscale pe fiecare UAT separat pe tipuri de impozite, taxe și alte 
încasări la buget, s-a ținut cont de executarea scontată a veniturilor 
pentru anul în desfășurarea, cât și executarea pentru ultimii 2 ani. 
La estimarea impozitului pe venit s-a ținut cont de ritmul de creștere 
a fondului de remunerare a muncii pe republică în termeni reali.  
Taxele pentru resursele naturale sunt estimate în baza executării 
pentru ultimii 2 ani și executarea scontată pentru anul în  
desfășurare. Veniturile regularizatoare, parte componentă a 
bugetului raional, începând cu 1 ianuarie 2020 cotele defalcărilor de 
la impozitul pe venitul persoanelor fizice a fost modificat.  De 

menționat că organele statistice, fiscale și economice nu dispun de 
datele necesare pentru întocmirea calculelor conform indicațiilor 
metodologice ale MF. Informații prezentate de Direcția pentru 
statistică, sunt relevante agenților economici cu un număr de 
salariați mai mare de 20 de persoane, nefiind raportate venitul din 
salariu și numărul de salariați ai întreprinderilor mici  

Implementarea 

nu depinde 

numai de CR 

Cimișlia, dar și de 
cadrul normativ.  

Parțial 
implementată, a 
fost reformulată 
(R 3). 

Asigurarea acumulării 
veniturilor pe toate 

categoriile de 

taxe/impozite etc., 

formate în teritoriu, cu 
luarea măsurilor de 
rigoare în vederea 
diminuării restanțelor 
față de bugetul public 
național și înlăturarea 
iregularităților 
constatate de audit 

Conform Legii finanțelor publice locale, bugetele raionale se 
formează din veniturile proprii, componentă care nu poate fi 
accesată și vizualizată în sistemul informațional al SFS, acestea fiind 
integrate în componența veniturilor la nivel de APL de nivelul I.  Dat  
fiind faptul că DF nu are acces la informația privind sumele calculate 
/ restanțele formate în bugetele locale, nu poate efectua o  analiză 
mai amplă și în rezultat să propună efectuarea unor acțiuni în 
vederea diminuării restanțelor în bugetele locale. Pe parcursul 
anilor, acumulările veniturilor în bugetele locale din raion au atins 
pragul de 99,7 la sută față de prevederile precizate (a. 2017 - 90,6%, 

a. 2018 - 99,7%, a. 2019 - 96,1%. și a. 2020 - 97,5%)                                 

Nerealizat, a fost 

reformulată       
(R 3) 

Managementul 

neadecvat la 

valorificarea mijloacelor 

financiare pentru 

investițiile și reparațiile 
capitale a determinat 

suportarea unor 

cheltuieli neconforme 

Utilizarea mijloacelor financiare, din contul transferurilor cu 

destinație specială pentru reparația drumurilor locale (or. Cimișlia, 
Drum de acces spre s. Ialpujeni, Drum de acces spre s. Topala, Drum 

de acces spre s. Javgur), fiind suportate cheltuieli de 6,16 mil. lei, 

care, regulamentar, urmau a fi suportate de APL de nivelul I, cărora 
le aparțin drumurile respective  

Nerealizat, 

reiterat luând în 
considerație 
persistența 
problemei 

descrise în 
pct.4.2.1 

Achiziția de mărfuri, 
lucrări și servicii în cadrul 
entităților auditate nu 
întotdeauna a întrunit 
aspectul legal. Controlul 

asupra respectării 

Nu a asigurat transparența, legalitatea și regularitatea în procesul 
achizițiilor publice, prin neplanificarea achizițiilor (planuri 
anuale/trimestriale au fost elaborate numai de Aparatul 

președintelui raionului, restul instituțiilor publice din subordine – nu 

au elaborat); nepublicarea Planului anual de achiziții (publicat pe 

site - Aparatul președintelui, restul entităților publice - nu au 

Parțial realizat, a 

fost reformulată 
(R 3) 

                                                           
55 Hotărârea Curții de Conturi privind Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionări patrimoniului public în cadrul autorităţilor 
publice locale din raionul Cimişlia pe anul 2014  nr. 45  din  07.12.2015. 
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procedurilor de achiziții 
publice necesită 
îmbunătățire, deoarece 
domeniul achizițiilor 
publice este afectat de 

nereguli. 

publicații, afișat); divizarea contractelor - încheierea contractelor de 

achiziții publice de valoare mică, nefiind aplicat principiul valorii 
estimate cumulative a tuturor obiectelor/ loturilor din componența 
lucrărilor și procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri        

Implementarea unui 

sistem de control intern 

eficient, care să asigure 
respectarea cadrului 

normativ-regulator 

existent în domeniul 
administrării și 
gestionării bunurilor 
imobile, cu luarea 

măsurilor de rigoare în 
vederea înlăturării 
iregularităților 
constatate de audit și 
înregistrarea la organele 
cadastrale a 

patrimoniului 

proprietate publică, în 
conformitate cu 

prevederile legislației în 
vigoare. (Președintele 
raionului etc.) 

APL CR Cimișlia nu a elaborat procese operaționale pentru 
asigurarea respectării cadrului legal-normativ de gestionare a 

patrimoniului public. Inventarierea anuală a patrimoniului public 
transmis în administrarea întreprinderilor fondate s-a realizat 

formal, fără  înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, 
inclusiv a drepturilor asupra lui. CR Cimișlia nu a asigurat 
înregistrarea dreptului de proprietate asupra a 11 bunuri imobile, 

iar drepturile asupra a alte 21 clădiri, gestionate de IMSP, sunt 
înregistrate după UAT de nivelul I și RM  

Nerealizat, a fost 

reformulată      

(R 4)  

Examinarea oportunității 
existenței ÎM fondate, cu 
luarea măsurilor de 
rigoare rezonabile.   

(Președintele raionului) 

Președintele raionului nu a luat măsurile de rigoare rezonabile la 

examinarea oportunității existenței ÎM fondate, care nu desfășoară 
activități 

Nerealizat, 

reiterat luând în 
considerație că 

soluționarea 
problemei este 

în derulare 

Asigurarea revizuirii 

statutelor ÎM, cu 
conformarea acestora 

cadrului legal existent și 
principiilor de 

administrare eficientă, 
legală și transparentă a 
proprietății publice 

CR Cimișlia nu a asigurat revizuirea statutelor IMSP fondate, cu 

conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de 
administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice. 
Statutul ÎM Servcom a fost revizuit. Nu a aprobat lista bunurilor 

proprietate publică și bunurilor transmise entităților/ÎM fondate 

Parțial realizat, a 

fost reformulată 
(R 6)  
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Anexa nr.4 

Sfera și abordarea auditului 

Mandatul legal și scopul auditului 
Misiunea de audit a fost desfășurată în temeiul prevederilor art.3 alin.(1), art.5 alin.(1) lit.a) 

și art.31 alin.(1) lit.b) din Legea nr.260 din 07.12.201756 și Programului activității de audit a Curții 
de Conturi pe anul 202157, în scopul oferirii unei asigurări rezonabile asupra conformității 

procesului bugetar și gestionării patrimoniului public al UAT r-nul Cimișlia(UAT/bugetul de nivelul 
II) pentru anul 2021. În contextul realizării scopului misiunii de audit, au fost determinate 
următoarele obiective specifice:  

 OBIECTIVUL I: A identificat, a evaluat și a colectat UAT veniturile bugetare în 
conformitate cu cadrul legal și regulator aferent?  

 OBIECTIVUL II: A justificat UAT angajarea și gestionarea cheltuielilor potrivit cadrului 
regulator? 

 OBIECTIVUL III: A înregistrat, a administrat  și a gestionat UAT în mod corespunzător 
patrimoniul public?  

Abordarea auditului 

Activitățile de audit au fost realizate în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit 
aplicate de CCRM58. Abordarea de audit s-a bazat pe identificarea și evaluarea riscurilor de 
neconformitate din cadrul proceselor operaționale ale UAT r-nul Cimișlia (UAT/bugetul de nivelul 

II), prin utilizarea preponderentă a testărilor directe de fond.  
Metodologia de audit a constat din acțiuni de colectare a probelor de audit în cadrul UAT 

r-nul Cimișlia (UAT/bugetul de nivelul II) atât de la distanță, cât și la fața locului. Auditul la distanță 
a fost condiționat de restricțiile impuse de situația de urgență epidemiologică stabilită. 

Tehnicile și procedurile de audit s-au bazat pe: a) examinarea rapoartelor financiare, 

documentelor primare și extraselor din înregistrările în sistemele informaționale ale entității, b) 
intervievarea persoanelor responsabile de domeniile auditate, c) calcularea și compararea 
informațiilor prezentate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Legea nr. 260 din 07.12.2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova. 
57 Hotărârea CCRM nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”. 
58 ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea CCRM nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor 
Profesionale ale INTOSAI”. 
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Anexa nr.5 

Lista actelor legislative și normative care au servit drept surse ale criteriilor de audit: 

- Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;  

- Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003; 

- Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014; 

- Legea contabilității nr.113-XVI din 2007; 

- Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 
07.12.2017; 

- Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010; 

- Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997; 

- Legea nr.435 din 28.12.2006  privind descentralizarea administrativă; 

- Legea nr.270 din 23.11.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;  
- Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015;  
- Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303 din 30.11.2018; 

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 172 din 19.12.2019; 

- Hotărârea Guvernului nr.667 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
activitatea grupului de lucru pentru achiziții”; 

- Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

achizițiile publice de valoare mică”; 
- Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de 

conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și 
raportarea financiară în sistemul bugetar”; 

- Ordinul ministrului Finanțelor nr.208 din 24.12.2015 „Privind clasificația bugetară”; 
- Ordinul ministrului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea Setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului”; 
- Ordinul ministrului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind inventarierea”; 
- Ordinul ministrului Finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la 

întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”; 
- Ordinul comun al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Ministerului Finanțelor nr.13/06 

din 11.01.2019 „Cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din 

instituțiile de învățământ”. 
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Anexa nr.6  

Analiza utilizării transferurilor cu destinație specială pentru învățământ din bugetul de stat, pe cheltuieli de casă pe anul 2020  

Indicatori N

r. 

d/

o 

Sursa 

infor 

maţiei 

Total 

transferuri 

Cu 

destinație 
generală 

Şcoli 
sportive 

(0812) 

Total 

învățământ 

Instituții 
preșcolar
e (0911) 

Școli 
primare 

(0912) 

Gimnazii 

(0921) 

Licee (0922) Pentru 

cheltuieli 

capitale  

(reforma 

învățămân
tului în 

Moldova) 

Odihna de 

vară 

(0950) 

Centrul de 

creaţie, 
examene 

DITS, 

Școala de 

artă, 

Școala de 

muzică SC 

(0950) 

Alte 

activități 
(0989) 

Pentru 

drumuri 

locale 

Pentru 

cheltuieli 

sociale 

Alte 

transferuri 

curente cu 

destinație 
generală 

1 2 3 4=5+6+7 +16+17+18 5 6 7=8+9+10+ 

11+12+13+ 14+15 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Transferuri conform 

prevederilor legii 

bugetului de stat 2 

 154.733,0 32.260,5 2.944,2 97.161,7 1142,9 1868,3 37.770,0 45.359,1 4.331,0 1.190,7 6.351,6 
2.159,3 

16.401,0 308,1 5.657,5 

Transferuri 

executate  
3 

(formular

ul 44) 
155.891,8 32.260,5 2.923,6 98.373,5 1.061,4 1.851,8 42.264,0 39.156,1 4.298,9 1.401,2 6.418,7 1.921,4 

16.391,3 308,1 
5.634,9 

Total Cheltuieli  

4 

(formular

ul 47) 
101.273,4   2.361,6 78.336,1 944,1 1.686,4 34.126,7 31.042,7   293,0 6.599,6 3.643,6 14.648,7 308,1 5.618,9 

Total Active 

nefinanciare  
5 

(formular

ul 47) 
28.667,8   845,5 26.079,7 132,2 169,8 8.324,0 8.295,0 4.298,9 3.689,6 555,4 614,8 1.742,6     

Investiții capitale în 
clădiri (311+319 
(doar clădiri)) 6 

(formular

ul 47) 
11.464,8   348,2 11.116,6   62,0 5.412,6 2.440,6   2.906,2 295,2         

Încasări de la 

prestarea serviciilor 

cu plată 7 

(formular

ul 47) 
471,5   0,7 470,8 35,5   79,4 33,3 

  
8,0 312,9 1,7 

      

Alte 

încasări/venituri 
care au fost 

utilizate în anul de 
gestiune 8 

(formular

ul 47) 
454,4     454,4 27,1   115,6 311,7 

  

      

      

Cheltuieli spre calcul 

9 

(4)+(5)-

(6)-(7)-(8) 117.550,5 
0,0 2.858,2 

92.374,0 
1.013,7 1.794,2 36.843,1 36.552,1 4.298,9 1.068,4 6.546,9 4.256,7 16.391,3 308,1 5.618,9 

Transferuri 

neutilizate (+), 

nealocate (-) 10 

(3)-(9) 

6.080,8 
  65,4 

5.999,5 
47,7 57,6 5.420,9 2.604,0 0,0 332,8 -128,2 -2.335,3 0,0   16,0 

 


