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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. 
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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                                             
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