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Mulțumiri 
 
Raportul a fost elaborat de echipa Băncii Mondiale pe baza rezultatelor Evaluării Cheltuielilor Publice și 
Responsabilității Financiare a autorității administrației publice locale de nivelul I a unității administrativ 
teritoriale Ungheni din Republica Moldova (Municipiul Ungheni). Evaluarea a fost efectuată în cadrul 
Fondului fiduciar programatic cu un singur donator Partea a II-a Europa 2020 (TF073628) în contextul 
Acordului cadru financiar de parteneriat din 2020 dintre Grupul Băncii Mondiale și Comisia Europeană 
(CE), în numele Uniunii Europene, din 8 iulie 2020. 
 
Echipa Băncii Mondiale a fost condusă de Dna Oxana Druță (Specialist superior în management financiar, 

liderul echipei de lucru) și a fost formată din Dna Julia Dhimitri (specialist în management financiar, 

Secretariatul PEFA), Dna Iryna Shcherbyna (specialist superior în sectorul public), Dl Tural Jamalov 

(specialist superior în management financiar), Dna Elena Corman (specialist superior în achiziții), Dna 

Ana Maria Luchian (Consultant în achiziții), Dl John Short (Expert internaţional în MFP) și Dna Eugenia 

Veverița (Expert local în MFP). Dl. William Gallagher (consultant) a efectuat o revizuire editorială 

profesională și asigurarea calității. Dna Iuliana Stratan (Asistent de program, Banca Mondială) a oferit 

suport logistic și administrativ. 

Raportul a beneficiat de comentariile și observațiile oferite de evaluatorii inter pares: Secretariatul PEFA, 

dna Tatiana Pavliuc (contabil-șef, aparatul primăriei Ungheni), Dna Natalia Sclearuc (șefa Direcției politici 

și sinteză bugetară, Ministerul Finanțelor), Dl Josip Juric (Manager de Program, Delegația Uniunii 

Europene în Republica Moldova), dna Marina Marinkov (economist superior în Departamentul 

European, Fondul Monetar Internațional) și dna Lucreția Ciurea (Analist de Monitorizare și Raportare, 

UN Women). 

Echipa de evaluare CPRF își exprimă recunoștința Echipei de supraveghere CPRF pentru îndrumarea 

valoroasă oferită în timpul procesului de evaluare – dna Natalia Sclearuc (șefa Direcției politici și sinteză 

bugetară, Ministerul Finanțelor), dl Gintautas Baranauskas (Șef adjunct al Departamentului Operațiuni, 

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova), dl Luca Oriani-Vieyra (Guvernanță Economică, 

Finanțe Publice și Politică Macroeconomică, DG-NEAR), dl Josip Juric (Manager de Program, Delegația 

Uniunii Europene în Republica Moldova), dna Lucreția Ciurea (Analist de Monitorizare și Raportare, UN 

Women), dna Maia Savva (Curtea de Conturi a Republicii Moldova) și dna Marianna Spoialo (consultant 

principal, Comisia parlamentară de control al finanțelor publice). 

Echipa de evaluare CPRF recunoaște excelenta cooperare și asistență primită din partea autorităților 
primăriei Ungheni, cu mulțumiri speciale doamnei Tatiana Pavliuc, contabil-șef. Echipa apreciază 
suportul din partea Ministerului Finanțelor în coordonarea evaluării din partea Republicii Moldova și 
adresează mulțumiri speciale dnei Dina Roșca (Secretar General), dnei Natalia Sclearuc (șefa Direcției 
politici și sinteză bugetară) și dlui Ion Iaconi (șef Secție bugetele locale). Echipa își exprimă, de 
asemenea, recunoștința tuturor instituțiilor guvernamentale centrale și locale implicate pentru 
colaborarea lor eficientă în timpul interviurilor, în etapa de evaluare și finalizare a raportului.
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MANAGEMENTUL EVALUĂRII ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 
 
Evaluarea CPRF a fost inițiată la solicitarea Ministerului Finanțelor (MF). Delegația Uniunii Europene în 
Republica Moldova a încredințat Băncii Mondiale (BM) să realizeze și să conducă evaluarea cu finanțare 
de la UE.  
 
MF a coordonat evaluarea CPRF în numele Guvernului. Acesta a numit o echipă ce a acționat ca punct 

central pentru evaluare, care a fost condusă de Secretarul de Stat și a facilitat organizarea instruirii 

privind metodologia CPRF și a lucrărilor pregătitoare. Un punct central a fost numit și la nivelul primăriei 

Ungheni care a ajutat echipei de evaluare în colectarea datelor înainte și după misiunea virtuală, a oferit 

sfaturi cu privire la omologii cheie pentru indicatorii individuali și a ajutat la organizarea întâlnirilor 

dintre echipa de evaluare CPRF și omologii din administrația locală. MF a coordonat revizuirea de către 

Guvern a notei de concept. Un reprezentant al MF a făcut parte din echipa de supraveghere CPRF. Toate 

constatările și aprecierile evaluării CPRF au fost discutate cu reprezentanții municipiului Ungheni și MF 

pentru a confirma înțelegerea comună a performanței sistemului de management financiar public 

(MFP). Curtea de Conturi (CCRM) a oferit informații valoroase asupra diferitor elemente ale 

managementului financiar public prin contribuția sa la majoritatea indicatorilor evaluați. Inspecția 

Financiară din subordinea MF a prezentat echipei de evaluare constatările inspecțiilor efectuate cu 

privire la salarizare, achiziții și gestionarea activelor. 

Procesul de asigurare a calității, pe lângă procedurile obișnuite de revizuire internă din cadrul Băncii 
Mondiale, a inclus o revizuire oficială a notei de concept și a proiectului final de raport printr-o verificare 
colegială care a implicat experți din mai multe instituții MFP: Guvernul Republicii Moldova (Ministerul 
Finanțelor), Secretariatul PEFA, Banca Mondială, Uniunea Europeană, UN Women și Fondul Monetar 
Internațional (FMI). 
 

Mecanismele de management al evaluării CPRF 
• Conducătorul și membrii echipei de supraveghere: Dna Natalia Sclearuc, șefa Direcției politici și sinteză 
bugetară, Ministerul Finanțelor - conducătoarea Echipei de supraveghere; dl Gintautas Baranauskas, Șef 
adjunct al Departamentului Operațiuni, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova; dl Luca 
Oriani-Vieyra, Guvernanță Economică, Finanțe Publice și Politică Macroeconomică, DG-NEAR; dl Josip 
Juric, Manager de Program, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova; dna Lucreția Ciurea, 
Analist de Monitorizare și Raportare, UN Women; dna Maia Savva, Curtea de Conturi a Republicii 
Moldova; și dna Marianna Spoialo, consultant principal, Comisia parlamentară de control al finanțelor 
publice. Dl. Daniel Boyce, Manager de practică, Banca Mondială, a asigurat supravegherea generală a 
evaluării. 
 
• Manager de evaluare și lider de evaluare: Oxana Druță (Lider de echipă), Iryna Shcherbyna, Tural 
Jamalov, Elena Corman, Ana Maria Luchian, John Short, Eugenia Veverița și Iuliana Stratan (asistență 
logistică și administrativă). 
 
Revizuirea notei de concept 
• Nota de concept a fost distribuită evaluatorilor inter pares pe 14 decembrie 2020. 
• Evaluatori invitați: Secretariatul PEFA, Patrick Piker Umah Tete (Specialist superior în sectorul public, 
Practica de guvernare (Banca Mondială), Natalia Sclearuc (șefa Direcției politici și sinteză bugetară, 
Ministerul Finanțelor), Boris Filipov (Ofițer de Programe, Dezvoltare Economică și Oportunități de Piață, 
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Uniunea Europeană), Amgad Hegazy, economist, și Arturo Navarro, economist superior (ambii de la 
FMI), Lucreția Ciurea (Analist de Monitorizare și Raportare, UN Women) și echipa de supraveghere. 
• Evaluatori care au oferit comentarii: Guillaume Brule, Secretariat PEFA (19 decembrie, 2020), Boris 
Filipov (23 decembrie, 2020), Natalia Sclearuc (23 decembrie, 2020), Arturo Navarro și Amgad Hegazy, 
FMI (23 decembrie, 2020), Lucreția Ciurea (23 decembrie, 2020), Patrick Umah Tete (25 decembrie, 
2020), Tatiana Ivanicichina, MF (15 ianuarie, 2021). 
• Data la care nota de concept finală a fost trimisă Secretariatului PEFA: 18 februarie, 2021. 
 
Revizuirea raportului de evaluare 
• Proiectul distribuit pe 4 octombrie; 
• Evaluatorii invitați și data la care oferă comentarii: Secretariat CPRF, Dna Natalia Sclearuc (șefa 
Direcției politici și sinteză bugetară, Ministerul Finanțelor), representant al primăriei Ungheni, Dl Josip 
Juric (Manager de Program, Delegația Uniunii Europene), Dna Marina Marinkov(Economist superior, 
Departamentul European, Fondul Monetar Internațional), și Dna Lucreția Ciurea (Analist de 
Monitorizare și Raportare, UN Women). 
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ABREVIERI ȘI ACRONIME 

ANSC Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

UAT Unitate administrativ teritorială 

BI Business Intelligence 

AC Autoritate contractantă 

AC Administrația centrală 

CCRM    

Curtea 

de 

Conturi 

a 

Republic

ii 

Moldov

a 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova 

COFOG Clasificarea funcțiilor guvernului 

COSO Comitetul organizațiilor de sponsorizare al Comisiei Treadway 

IPC Indicele prețurilor de consum  

CTIF Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe 

SMD Strategia de management al datoriilor 

UEB Unități extrabugetare 

CE Comisia Europeană 

UE Uniunea Europeană 

SIMF Sistemul informațional de management financiar 

AF An fiscal 

GFS Statistici financiare guvernamentale 

PIB Produsul Intern Brut 

AS Autoritate de nivel superior 

AI Auditul intern 

SAI Standardele de audit intern 

UAI Unitate de Audit Intern 

FMI Fondul Monetar Internațional 

ICP Indicatori-cheie de performanță 

APL Autoritate publică locală 

M1(WL) Metodologia de punctare a legăturii celei mai slabe PEFA 

M2(AV)

  

Metodologia de punctare a mediei dimensiunilor PEFA 

MDL lei moldovenești 

OMF Ordinul Ministerului Finanțelor 

MF Ministerul Finanțelor 

NA Nu se aplică 

BNM Banca Națională a Moldovei 

BPN Bugetul Public Național 

SNCI Standardele naționale de control intern 

 
RAP Reforma Administraţiei Publice 

CPRF Cheltuieli Publice și Responsabilitate Financiară  

MFP Managementul financiar public 

IP Indicator de performanță 

CFPI Control Financiar Public Intern 

MIP Managementul investițiilor publice 

AAP Agenția Achiziții Publice 
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LAP Legea privind achizițiile publice 

PPP Parteneriat public-privat 

AL Administrația locală 

 
ISA Instituție Supremă de Audit 

SFS Serviciul Fiscal de Stat 

CUT Cont unic trezorerial 

 
 



 

9 
 

 
METODOLOGIE 
 
Tipul evaluării. Scopul principal al evaluării CPRF 2022 este de a oferi Guvernului un diagnostic obiectiv 
și actualizat al performanței managementului financiar public la nivel de municipiu al administrației 
locale (bugetul nivelului I), în baza metodologiei CPRF 2016 recunoscută la nivel internațional. De 
asemenea, a fost efectuată o evaluare pentru administrația centrală (AC) și o evaluare pentru 
administrația locală (AL) la nivelul raionului Ungheni (nivel II). Raportul CPRF 2022 general este o 
evaluare a calității sistemului moldovenesc de management al finanțelor publice (MFP) și este o 
evaluare de referință la nivel local. Evaluarea CPRF măsoară care procese și instituții contribuie la 
atingerea rezultatelor bugetare dezirabile, disciplina fiscală agregată, alocarea strategică a resurselor și 
prestarea eficientă a serviciilor. Constatările CPRF vor oferi informații pentru o nouă strategie MFP care 
urmează să fie elaborată de către Ministerul Finanțelor.  

Numărul de indicatori utilizați. Toți indicatorii de performanță obligatorii au fost utilizați din Cadrul 

CPRF 2016 și Ghidul pentru evaluarea CPRF a autorităților locale din mai 2022. Pentru acei indicatori 

care nu erau aplicabili, este oferită o justificare.  

Calendarul/ Dățile misiunii. Evaluarea a fost realizată din noiembrie 2021 până în mai 2022. Înainte de 

misiune, a fost organizat un curs de instruire privind metodologia CPRF pentru autoritățile locale și ale 

administrației centrale relevante. Pandemia de COVID-19 a impus limitări asupra calendarului și 

procedurilor de evaluare. Întrucât întâlnirile fizice nu s-au putut desfășura, colectarea datelor s-a făcut 

de la distanță, iar interviurile s-au realizat în format virtual.  

Anii acoperiți. Echipa de evaluare a definit anii fiscali 2018-2020 ca fiind perioada acoperită de evaluare, 

care este aceeași ca și pentru evaluarea administrației centrale.  

Data de delimitare. Data de delimitare a fost 31 martie 2022. 

Acoperirea. Evaluarea acoperă administrația primăriei, cu 23 de instituții finanțate de la bugetul 

municipal. Acoperă, de asemenea, întreprinderile publice în care primăria Ungheni este fondator (4 

întreprinderi municipale și o societate pe acțiuni). Nu există unități extrabugetare (UEB) la nivelul 

municipiului Ungheni.  

Surse de informații. Principalele surse de date pentru evaluare au fost: (i) interviuri cu oficiali relevanți 
ai autorităților locale și (ii) revizuirea și analiza documentației relevante, cum ar fi rapoartele și 
publicațiile autorităților locale, datele analitice și orice alte documente care sunt relevante pentru 
evaluarea indicatorilor CPRF. Echipa de evaluare a contrapus dovezile furnizate de unitățile 
guvernamentale cu rapoartele de diagnostic și analitice relevante emise de părțile interesate 
neguvernamentale, inclusiv organizațiile internaționale, partenerii de dezvoltare, organizații ale 
societății civile. Lista completă a instituțiilor și a persoanelor întâlnite, precum și a documentelor, 
materialelor și rapoartelor utilizate, este prezentată în Anexa 3.  

 
Anul fiscal al țării. Anul fiscal al țării coincide cu anul calendaristic, adică de la 1 ianuarie până la 31 
decembrie. 

 
Ratele de schimb valutar. Unitatea monetară locală este leul moldovenesc (MDL). Cursurile oficiale ale 
Băncii Naționale a Moldovei (BNM) la 1 ianuarie 2022 erau: 
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1 US$ = 17.7452 MDL 
1 EUR = 20.0938 MDL 

 
Alte aspecte metodologice pentru întocmirea raportului. Fiecare dimensiune a indicatorilor măsoară 
performanța pe o scară ordinală de patru puncte de la A (cel mai mare) la D (cel mai mic), conform unor 
criterii precise stabilite pentru fiecare dimensiune. Pentru a justifica un anumit scor pentru o 
dimensiune, trebuie îndeplinit fiecare aspect specificat în cerințele de stabilire a scorurilor. Dacă 
cerințele sunt respectate doar parțial, criteriile nu sunt îndeplinite și trebuie acordat un scor mai mic, 
care să coincidă cu îndeplinirea tuturor cerințelor pentru evaluarea mai scăzută a performanței. Scorul C 
reflectă nivelul de bază al performanței pentru fiecare indicator și dimensiune, în concordanță cu bunele 
practici internaționale. Scorul D înseamnă că caracteristica măsurată este prezentă la un nivel mai mic 
decât nivelul de bază al performanței sau este absentă cu totul, sau că există informații insuficiente 
pentru a stabili scorul dimensiunii (D*). Sunt utilizate două metode de stabilire a scorurilor: (i) Metoda 
M1 „cea mai slabă verigă dintre dimensiuni” (WL) și (ii) Metoda M2 „media dimensiunilor” (AV). 



 

11 
 

 
SUMAR EXECUTIV 
 
Motivul și scopul  
 

Scopul principal al evaluării CPRF 2022 este de a oferi Guvernului Republicii Moldova și autorității 

publice locale Ungheni nivel I un diagnostic obiectiv și actualizat al performanței managementului 

financiar public la nivel local, bazat pe cea mai recentă metodologie CPRF recunoscută la nivel 

internațional. Mai exact, evaluarea măsoară care procese și instituții contribuie la atingerea rezultatelor 

bugetare dezirabile, disciplina fiscală agregată, alocarea strategică a resurselor și prestarea eficientă a 

serviciilor. 

În coordonare cu MF, evaluarea CPRF 2022 a fost condusă de Banca Mondială cu finanțare oferită de 

Uniunea Europeană. Evaluarea cuprinde ultimii trei ani fiscali încheiați ai guvernului 2018, 2019 și 2020 

și a fost efectuată în perioada noiembrie 2021 –  mai 2022. Din cauza pandemiei de COVID-19 și a 

restricțiilor asociate, evaluarea a fost efectuată virtual prin colectarea online a dovezilor, nu prin 

interviuri în persoană; acest fapt a afectat perioada de timp și progresul evaluării. 

Ministerul Finanțelor conduce implementarea reformelor MFP pe baza Strategiei MFP. Actuala Strategie 
a Guvernului de Dezvoltare a Managementului Finanțelor Publice 2013-2022 a oficializat angajamentul 
de a îmbunătăți într-un mod durabil responsabilitatea și performanța sistemelor de management al 
finanțelor publice la toate nivelurile administrației. Adoptarea și punerea în aplicare a Legii finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 a marcat o etapă importantă în 
promovarea, modernizarea și consolidarea sistemului național de management al finanțelor publice. 
Constatările CPRF din 2022 sunt de așteptat să completeze concluziile evaluării CPRF pentru 
administrația centrală, fapt ce ar oferi informații pentru pregătirea noii strategii și identifica alte domenii 
de reformă. Evaluarea CPRF este importantă și în contextul proiectelor de asistență tehnică locale 
implementate de partenerii de dezvoltare, care utilizează sistemele locale ale țării pentru a-și canaliza 
resursele; partenerii doresc să cunoască performanța MFP la nivel local. 
 
De la obținerea independenței, Republica Moldova a depus un efort semnificativ în domeniul 
descentralizării. Printre aceste eforturi se numără ratificarea deplină a Cartei Europene a Autonomiei 
Locale la 16 iulie 1997, o schimbare cuprinzătoare a ordinii juridice interne care vizează crearea unui 
nivel local autonom de administrare, reforme teritoriale în diferite etape, deconcentrarea 
competențelor către autoritățile locale și un grad de descentralizare fiscală ușoară etc. Conceptul și 
politicile de descentralizare vin în concordanță cu experiențele țărilor europene și sunt conforme cu 
aspirația de integrare europeană și acordurile bilaterale dintre Republica Moldova și Uniunea 
Europeană, dar implementarea nu răspunde cu adevărat așteptărilor, deoarece reforma administrației 
publice a fost doar parțial implementată până acum. 
 
Deși există susținere juridică pentru reforma descentralizării, acesta rămâne un subiect extrem de politic 
și sensibil, cu multe controverse. Provocările cu care se confruntă reforma descentralizării în Moldova în 
prezent țin de descentralizarea financiară, descentralizarea patrimonială și capacitatea administrației 
locale. Bugetele locale depind foarte mult de transferurile de la bugetul de stat, iar veniturile din surse 
locale sunt mai mici în Moldova comparativ cu alte țări din regiune, ceea ce indică un randament fiscal 
redus al impozitelor și taxelor locale. Impozitele pe proprietate sunt considerate sursa cu cel mai 
proeminent potențial financiar și de stabilitate, cu toate acestea, în această etapă, ele nu sunt 



 

12 
 

exploatate pe deplin de autoritățile publice locale de nivel I. În consecință, ele nu au propriile lor surse 
importante de venit pentru a-și îndeplini competențele și pentru a oferi cetățenilor servicii publice de 
calitate. 
 
Principalele puncte forte și puncte slabe ale sistemelor MFP 
 
Puncte forte. Municipiul Ungheni deține o gamă impresionantă de informații referitoare la finanțele 
administrației locale bugetare. Planul de conturi la nivel de țară, care stă la baza pregătirii, executării și 
raportării bugetului, este cuprinzător și în concordanță cu standardele de Statistici financiare 
guvernamentale (GFS). Cetățenii pot accesa pagina web a municipiului, unde Secția contabilitate publică 
prezentări PowerPoint cu explicații rezumate și accesibile ale elementelor cheie ale bugetului și 
anunțurile despre consultări publice. În 2020, toate ședințele Consiliului municipal au fost la dispoziția 
publicului, inclusiv audierile bugetare. Informațiile despre planurile de performanță și realizările în ceea 
ce privește produsele și rezultatele prestării serviciilor în unitățile municipale sunt foarte bune, 
reflectând sistemul bugetar pe programe în vigoare. Toate veniturile sunt vărsate în contul Trezoreriei și 
alocate subcontului municipiului. Prognozele lunare de numerar sunt pregătite cu actualizări zilnice ale 
fluxului mijloacelor bănești și sunt consolidate lunar. Unitățile executoare pot angaja în cursul anului 
fonduri în limita valorii alocațiilor lor bugetare anuale, în conformitate cu planurile lor de cheltuieli. 
Există controale interne bune asupra cheltuielilor salariale și nesalariale, cu controale eficiente ale 
angajamentelor și respectarea regulilor și procedurilor de plată. Municipiul a asigurat audierea 
rapoartelor de audit și a reacționat prompt la constatările de audit elaborate de Curtea de Conturi. 
 
Puncte slabe. Bugetul este prezentat doar parțial pe termen mediu. Municipiul nu deține o strategie de 
bază de gestionare a datoriilor. Funcția de audit intern nu este operațională. Standardele utilizate la 
întocmirea rapoartelor financiare anuale nu sunt dezvăluite. 
 
 
Impactul performanței MFP asupra rezultatelor bugetare și fiscale 

Disciplina fiscală agregată  
 
Atât veniturile, cât și cheltuielile au depășit bugetele inițiale cu marje substanțiale în perioada 2018-2020. 
Factorul care a cauzat astfel de devieri au fost alocările suplimentare imprevizibile oferite de autoritățile 
centrale pe parcursul anului, care au dus la rectificări frecvente ale bugetului. Transferurile de la 
administrația centrală acoperă jumate din cheltuielile municipiului, iar asigurarea predictibilității 
transferurilor este esențială pentru menținerea disciplinei fiscale. Operațiunile de trezorerie și gestionare a 
numerarului permit administrarea cheltuielilor în limita resurselor disponibile. Controlul angajamentelor 
contractuale este eficient și nu a permis restanțe la cheltuieli. Absența funcției de audit intern subminează 
disciplina fiscală, dar aceasta este compensată de controalele efectuate de Inspecția Financiară, precum și 
de auditurile externe periodice. Clasificarea bugetară este bună și asigură transparență. Existența și 
respectarea regulilor pentru modificările bugetare în cursul anului contribuie pozitiv la disciplina fiscală. 
 
Înregistrarea și raportarea datoriilor este completă, actualizată și reconciliată lunar. Totuși, nu este 
pregătită strategia de management al datoriilor la nivelul administrațiilor locale. Monitorizarea 
întreprinderilor publice aflate în proprietatea municipiului este slabă, astfel că riscurile fiscale agregate nu 
sunt bine gestionate. 
  
Alocarea strategică a resurselor 
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Nivelul semnificativ al realocărilor bugetare are un impact negativ asupra alocării strategice a resurselor. 
Realocările frecvente ale bugetului nu țin cont de intențiile de politică inițiale urmărite de municipiu, ceea 
ce duce la o alocare slabă a resurselor, care afectează ulterior prestarea eficientă a serviciilor. Realocările 
bugetare continue ridică, de asemenea, întrebări cu privire la credibilitatea bugetului, precum și la 
prestarea de servicii publice în baza intențiilor de politică inițială. 
 
Devizele de cheltuieli nu sunt elaborate pe termen mediu și acest lucru a afectat sfera de acoperire a 
controlului bugetar de către consiliul municipal. Există un calendar bugetar clar, dar municipiul are la 
dispoziție mai puțin de patru săptămâni pentru a-și finaliza estimările bugetare. Prezentarea bugetului 
către consiliul municipal se face cu întârzieri. 
 
Managementul investițiilor publice nu reflectă suficient bunele practici general acceptate de management 
al proiectelor. Selectarea proiectelor majore de investiții nu se bazează pe criterii de selecție economică 
determinate din timp, ceea ce duce la o alocare ineficientă a resurselor limitate. 
 
Utilizarea eficientă a resurselor pentru prestarea serviciilor  
 
Municipiul are un punctaj bun la indicatorii de performanță în prestarea serviciilor publice și raportarea 
privind prestarea efectivă, iar informațiile despre resursele primite de unitățile de prestare a serviciilor din 
prima linie sunt colectate și înregistrate pentru toate unitățile executoare. Cu toate acestea, nu este 
efectuată evaluarea independentă a eficienței și eficacității acestor servicii.  
 
Monitorizarea achizițiilor are un punctaj bun. Mecanismele existente de reducere a posibilelor scurgeri din 
sistem, cum ar fi controalele salariale, controalele interne ale cheltuielilor nesalariale și auditul intern, au 
avut rezultate mixte. Controlul salariilor este în general puternic, cu unele deficiențe minore remarcate de 
organele de audit extern și control. Controalele angajamentelor de cheltuieli și respectarea regulilor sunt 
bune, dar divizarea sarcinilor necesită unele îmbunătățiri. Auditul intern nu funcționează în prezent, iar 
auditul extern nu se face în mod regulat; dezvoltarea în continuare a acestor funcții ar oferi o asigurare 
sporită că resursele sunt utilizate în cel mai bun mod. Integritatea datelor financiare demonstrează 
controale contabile bune, deoarece cele trei dimensiuni au demonstrat rezultate bune la reconcilieri 
bancare, conturi de așteptare și conturi de avans. 
 
Auditul extern și examinarea rapoartelor de audit de către consiliul municipal sunt satisfăcătoare, însă 
auditul anual al autorităților locale nu este obligatoriu și se efectuează în medie o dată la cinci ani. 

Schimbări în performanță față de evaluarea anterioară  
 
Aceasta este o evaluare de referință pentru unitatea administrativ teritorială de nivel I Ungheni.
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TABEL 1: PREZENTARE GENERALĂ A SCORURILOR INDICATORILOR CPRF 

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ MFP 

METODA 
DE 

STABILIRE 
A 

SCORULUI 

SCORURILE DIMENSIUNILOR 

APRECIERE 
GENERALĂ i ii iii iv 

Pilon AL: Relațiile fiscale interguvernamentale 

AS-1 Transferuri de la nivelurile superioare ale administrației M2 C D A A B 

AS-2 Reguli fiscale și monitorizarea situației fiscale M1 A A A  A 

 

IP-1 
Total cheltuieli real efectuate în comparație cu bugetul 
aprobat inițial 

M1 D    D 

IP-2 
Structura cheltuielilor real efectuate în comparație cu 
bugetul aprobat inițial 

M1 D D A   D+ 

IP-3 Veniturile real încasate M2 D D   D 

 

IP-4 Clasificația bugetară M1 A    A 

IP-5 Documentația bugetară M1 C    C 

IP-6 
Operațiuni ale administrației locale neincluse în rapoartele 
financiare 

M2 A A NA  A 

IP-7 Transferuri către administrația locală M2 NA NA   NA 

IP-8 Informații despre performanță în prestarea serviciilor M2 A A A C B+ 

IP-9 Accesul publicului la informații fiscale M1 D    D 

IP-9 bis Consultații publice M2 B C C  C+ 

 

IP-10 Raportarea riscurilor fiscale M2 D NA NA  D 

IP-11 Managementul investițiilor publice M2 C C C D D+ 

IP-12 Gestionarea activelor publice M2 B A A  A 

IP-13 Managementul datoriilor M2 A A D  B 

Pilonul patru: Strategie fiscală și bugetare bazate pe politici 

IP-14 Strategia bugetară pe termen mediu M2 B C D NA C 

IP-17 Procesul de pregătire a bugetului M2 C C C  C 

IP-18 Examinarea de către legislativ a bugetelor M1 B C A A C+ 

 

IP-19 Administrarea fiscală M2 NA NA NA NA NA 

IP-20 Evidența veniturilor M1 A A NA  A 

IP-21 Previzibilitatea alocării resurselor în cursul anului M2 A B A C B+ 

IP-22 Arieratele la cheltuieli M1 A A   A 

IP-23 Controale la salarizare M1 A A A B B+ 

IP-24 Gestionarea achizițiillor M2 A A B A A 

IP-25 Controale interne asupra cheltuielilor ne-salariale M2 C A A  B+ 

IP-26 Auditul intern M1 D NA NA NA D 

 

IP-27 Integritatea datelor financiare M2 A NA A A A 

IP-28 Rapoarte bugetare în cursul anului M1 A C C  C+ 

IP-29 Rapoarte financiare anuale M1 A D D  D+ 

 

IP-30 Auditul extern M1 A B A C C+ 

IP-31 Examinarea de către legislativ a rapoartelor de audit M2 B C C A B 

 
 
 



 

16 
 

1. INFORMAȚII DE CONTEXT DESPRE ȚARĂ ȘI AL 

1.1 Situația economică 

1.1.1. O imagine economică a țării 

1. În pofida unei performanțe economice solide în ultimele două decenii, Moldova nu a îndeplinit 
aspirația de a realiza o convergență mai rapidă către nivelurile de venit ale UE. Cu o populație de 2,7 
milioane de locuitori, Moldova continuă să se bazeze pe consumul indus de remitențe, cu o creștere 
asociată scăzută a productivității, ce rezultă din persistența unor deficiențe structurale și de guvernare 
profunde, o amprentă semnificativă a întreprinderilor de stat, concurență scăzută, condiții de 
concurență inegale și distorsiuni fiscale. 

2. Inegalitatea persistentă de șanse continuă să limiteze capacitatea gospodăriilor cu venituri mici 
de a accesa serviciile publice, reducându-le rezistența la șocuri și cimentând mobilitatea 
intergenerațională scăzută. Declinul economic din 2020 a dus la o creștere a sărăciei de la 25,2% în 2019 
la 26,8% în 2020 (în baza pragului național de sărăcie). Deși ratele sărăciei au crescut mai mult în zonele 
urbane decât în cele rurale, zonele rurale rămân mult mai sărace, cu o rată a sărăciei de 35,3% în 2020 
(față de 14% în zonele urbane). 

3. După ce a cunoscut o înrăutățire profundă după frauda bancară1, (2014-2015), ascensiunea a fost 
puternică înainte de recesiunea cauzată de COVID-19. Economia a crescut cu 4,3% în 2018 și cu 3,7% în 
2019. În 2020, Republica Moldova a fost afectată de pandemia globală de Coronavirus și a cunoscut una 
dintre cele mai grave secete din ultimele două decenii, ambele exacerbând declinul economic. Principalii 
factori ai scăderii PIB-ului au fost consumul gospodăriilor, care a scăzut cu 7,2 la sută, urmat de investiții 
și stocuri. Pe partea ofertei, măsurile de izolare au oprit comerțul și producția industrială, în timp ce 
seceta severă a dus la o scădere a producției agricole cu peste 27,2%. Pe fondalul scăderii prețurilor de 
import și a cererii interne, inflația a scăzut semnificativ în 2020 (3,8 la sută în medie), fluctuând sub 
banda inferioară a coridorului ratei dobânzii de 5 la sută (+/- 1,5 la sută) în cea mai mare parte din a 
doua jumătate a anului 2020. Ca răspuns, Banca Națională a redus rata de bază de 4 ori până la un 
minim record de 2,65 la sută. O reducere mare a importurilor, împreună cu remitențele relativ stabile, 
au dus la o îmbunătățire a deficitului de cont curent. În 2020, prețurile mai scăzute la energie și cererea 
internă slabă au dus la o micșorare a importurilor cu 10,5 la sută, ceea ce a compensat scăderea 
volumului exporturilor (-11,5 la sută) și a remitențelor (-0,4 la sută). Deficitul de cont curent a înregistrat 
7,9% din PIB în 2020, față de 9,3% din PIB în 2019 și 10,4% în 2018. În 2020, pe fondalul restricțiilor 
provocate de Covid-19, investițiile străine directe (ISD) s-au redus brusc la 0,5% din PIB, spre deosebire 
de 4,2% din PIB în 2019 și 2,5% din PIB în 2018. În acest context, situația fiscală s-a deteriorat 
substanțial. De la nivelul de dinainte de COVID-19, veniturile din impozite au crescut cu aproximativ 1,5 
procente din PIB, în timp ce cheltuielile au crescut cu 5,3 procente din PIB. Drept urmare, deficitul fiscal 

 
1 La sfârșitul anului 2014, Republica Moldova a fost lovită de frauda masivă și bine orchestrată din sistemul bancar, ce a 
rezultat din structurile opace ale acționarilor, eșecurile guvernanței băncilor și supravegherea slabă. În urma acesteia, au fost 
lichidate trei bănci cu un cost public de 10% din PIB, finanțarea externă concesională a fost în mare parte înghețată, rezervele 
internaționale au scăzut cu o treime și condițiile monetare au trebuit să fie înăsprite semnificativ. Tulburările politice interne, 
marcate de trei schimbări de guvern, precum și demisia bruscă a guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei în septembrie 
2015, au constrâns soluțiile și au întârziat dialogul cu comunitatea internațională. 
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a atins un record în ultimii zece ani de 5,1% din PIB în 2020 (inclusiv o creștere de 1% a soldului de 
mijloace bănești). 

4. Redresarea economică în urma pandemiei nu depinde doar de stoparea acesteia și de un mediu 
extern mai favorabil, ci și de sprijinul fiscal eficient acordat sectorului privat și gospodăriilor. Moldova se 
confruntă cu provocări legate de reducerea spațiului fiscal, majorarea datoriilor contingente și creșterea 
presiunilor sociale, în timp ce se caută, de asemenea, resursele necesare pentru a susține redresarea și a 
îndrepta economia către o altă cale de creștere. Acest lucru va necesita eforturi pentru sporirea 
capacității de creștere a veniturilor și de reorientare a cheltuielilor, precum și o utilizare mai eficientă a 
resurselor publice și o reducere a distorsiunilor create de intervențiile publice. Guvernul se confruntă cu 
nevoi de finanțare considerabile, care vor fi dificil de satisfăcut pe deplin prin finanțare internă și, prin 
urmare, vor depinde în mod critic de capacitatea de a accesa finanțare publică externă.  

5. Guvernul nou învestit în 2021 a anunțat un program ambițios de reforme, care va avea o 
abordare treptată. În prima etapă, Guvernul va prioritiza 4 direcții de activitate: (i) Gestionarea crizei de 
sănătate cauzată de pandemia de COVID-19; (ii) Lansarea pachetului de reformare a justiției și 
anticorupție; (iii) Creșterea veniturilor populației și a protecției sociale a grupurilor vulnerabile; (iv) 
Restabilirea finanțării externe. După prima etapă, guvernul își va concentra eforturile asupra aspectelor 
structurale pe termen mediu și lung care acoperă aproape toate sectoarele. Aceste probleme sunt: (i) 
Calitatea scăzută a guvernării, corupția, conflictele de interese, statul de drept și administrarea Î.S.; (ii) 
Sărăcia, inegalitatea și vulnerabilitatea socio-economică; (iii) Numărul mic de locuri de muncă bine 
plătite; (iv) Infrastructura subdezvoltată; (v) Vulnerabilitatea la schimbările climatice; (vi) Degradarea 
mediului înconjurător, poluarea resurselor de apă, managementul pădurilor; (vii) Un sistem de 
învățământ adaptat insuficient la nevoile societății; (viii) Sănătatea precară a populației; (ix) Rata înaltă a 
accidentelor și a criminalității; (x) Vulnerabilitatea față de amenințările și riscurile la adresa securității 
statului. 

Tabel 2: Indicatori economici naționali selectați 

Indicatori economici 2018 2019 2020 
PIB (miliarde lei) 192,5 

71.083 

4,3 

 

210,4 206,4 

 
PIB pe cap de locuitor (lei) 71.083 78.932 

 

78.745 

 
Creșterea PIB real, la prețuri constante de piață (%) 4,3 3,7 -7,0 

Rata șomajului (%) 2,9 5,1 3,8 

Inflația (indicele prețurilor de consum, %) 3,0 4,7 3,8 
Finanțe publice (% din PIB)     

Bugetul administrației centrale     

Venituri (în % din PIB) 27,9 27,8 28,1 

Cheltuieli (în % din PIB) 28,8 29,2 33,4 

Echilibrul fiscal (în % din PIB) -0,9 -1,4 -5,3 

Datorii (% din PIB) 30,1 27,4 35,2 
Sursa datelor: Autoritățile moldovenești (Ministerul Finanțelor, Biroul Național de Statistică) 

1.1.2. Principalele fapte și indicatori economici ai AL  

6. Municipiul Ungheni este centrul raionului Ungheni, care este unul dintre cele 32 de raioane din 
Moldova. Este situat în partea central-vestică a țării, la granița cu România.  
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7. Ungheni este unul dintre cele mai active orașe din Republica Moldova, în ceea ce privește 
atragerea resurselor financiare din proiecte, alocarea de granturi și investiții pentru dezvoltarea 
economiei și infrastructurii orașului. Au fost create zone libere pentru activitatea antreprenorială, 
întreprinderi cu capital mixt cu participarea investițiilor străine. Avantajul amplasării geografice constă în 
căile de tranzit și ieșire vamală spre Europa Centrală, condiții pentru dezvoltarea unei zone agricole 
ecologice pure. Problema care există în regiune este criza de personal calificat necesar în condiţiile 
economiei de piaţă. 

8. Cea mai populară activitate economică din localitate este comerțul. Astfel, ponderea numărului 
de întreprinderi comerciale era de circa 44,3%. Situația dată a fost determinată de creșterea masivă a 
numărului de agenți economici specializați în comerț. 

9. Cea de-a doua pondere, după întreprinderile comerciale, era deținută de întreprinderile din 
domeniul tranzacțiilor imobiliare (circa 14,5% din numărul întreprinderilor). O pondere considerabilă o 
dețin și întreprinderile din industria prelucrătoare (aproximativ 12,3%). Aceste activități cuprind 33% din 
numărul total de angajați din localitate și realizează jumătate din cifra de afaceri agregată din localitate. 

10. Orașul are o industrie diversificată, fiind reprezentată de întreprinderi din industria alimentară, 
producție de bunuri de larg consum, confecții și materiale de construcții. Peste 38 de întreprinderi sunt 
active în sectorul industrial. În industria alimentară principalele întreprinderi sunt: „Ungheni Vin” care se 
ocupă cu producția de vin, SA „Ecovit” – producător de conserve și sucuri, SA „Cereale-Prut” (cereale), 
S.R.L. „Danova-Prim” (uleiuri vegetale). În industria ușoară și vestimentară activează: SRL „Moldabela” 
(producător de covoare), SRL „Lear Corporation” care se ocupă cu producerea tapițeriei auto. 

11. În 2002 a fost creată Zona Economică Liberă „Ungheni Business” cu acces la calea ferată care face 
posibilă legătura cu nordul, centrul și sudul țării. Zona este creată pe baza a 13 companii din diferite 
ramuri, unde există deja toată infrastructura necesară dezvoltării afacerilor (acces la autostrăzile locale 
și internaționale, acces la căile ferate europene și rusești, apeducte, sisteme de canalizare, 
telecomunicații și încălzire, gazificare, electricitate, depozite). 

12. Principalele date și indicatorii economici selectați pentru AL sunt rezumate în tabelele 3 și 4 de 
mai jos.  

Tabel 3: Rezumatul principalelor date ale AL 

AL Detalii 

Nivel al administrației  Autoritatea administrației publice de nivelul I 

Populația 32.600 

Principalele caracteristici 
Proximitatea cu România și, în consecință, cu Uniunea Europeană, cu 

infrastructură avantajoasă (la intersecția principalelor rute de transport 

auto și feroviar) și potențial economic 

Economie Comerț cu ridicata și cu amănuntul, tranzacții imobiliare, industria 

prelucrătoare, transport și telecomunicații 

Servicii oferite de AL Învățământ preșcolar, aprovizionare cu apă și salubrizare, servicii 

culturale și sportive 

Sursa datelor: Municipiul Ungheni 
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13. Cea mai mare parte a bugetului municipal (aproximativ 43%) este cheltuită pentru remunerarea 
angajaților, urmată de cheltuielile pentru achiziționarea și reparația mijloacelor fixe (24%), achiziția de 
bunuri și servicii (19%) și achiziția de materiale (10%). Structura funcțională a cheltuielilor bugetului 
municipal reflectă politica bugetar-fiscală cu următoarele ponderi în anul 2020: învățământ – 52%, 
gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale – 26%, cultură, sport, tineret și odihnă – 11% și 
servicii de stat cu destinație generală – 9% (vezi Anexa 4).  

 

1.2 Tendințe fiscale și bugetare în AL 

14. Transferurile de la bugetul de stat domină veniturile bugetului local Ungheni de nivel I.  

Tabel 4. Date fiscale agregate ale administrației locale (mii lei) 

 2018 2019 2020 

Venituri totale 92.695 101.572 105.083 

Venituri proprii 43.408 44.026 49.055 

Transferuri de la bugetul de stat 49.287 57.546 56.028 

Cheltuieli totale 95.417 106.139 101.340 

Deficit agregat (-) / excedent (+) (inclusiv granturi)  (2,722) (4.567) 3.743 

Sursa datelor: Rapoartele privind executarea bugetului municipiului Ungheni 

1.3 Aranjamente fiscale interguvernamentale 

1.3.1. Atribuirea responsabilității pentru cheltuieli 

15. Legea administrației publice locale nr. 436/2006 prevede că APL beneficiază de autonomie 
financiară, adoptă un buget propriu, care este independent și separat de bugetul de stat și dețin un 
patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ-teritoriale. În plus, articolul 3 din 
Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003 prevede garanțiile autonomiei financiare, precizând 
că bugetele locale constituie elemente independente care se elaborează, se aprobă şi se execută în 
condiţii de autonomie financiară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 181/2014 privind finanțele 
publice și responsabilitatea bugetar-fiscală. Autoritatea locală poartă întreaga răspundere pentru 
executarea bugetului său în conformitate cu cadrul legal stabilit. Veniturile realizate în procesul de 
executare bugetară în plus față de cele aprobate și economiile din cheltuieli rămân la latitudinea 
autorității publice locale (APL). 

1.3.2. Repartizarea veniturilor fiscale  

16. Aranjamentele de repartizare a veniturilor fiscale sunt prevăzute în legea finanțelor publice 
locale. Bugetul municipal primește 50% din totalul impozitului pe venitul persoanelor fizice (PIT) colectat 
pe teritoriul unității administrativ-teritoriale (UTA) respective. 
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1.3.3. Transferuri interguvernamentale 

17. Relațiile dintre bugetul de stat și bugetele locale se stabilesc prin Legea nr. 181/2014 privind 
finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală. Mecanismul transferurilor interguvernamentale 
este reglementat de Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale. Acesta distinge două tipuri de 
transferuri, transferuri cu destinație generală și transferuri cu destinație specială, care sunt descrise în 
detaliu la indicatorul AS-1. Transferurile cu destinație specială, dacă nu sunt utilizate în scopurile 
prevăzute, conform evaluării de către organele publice de control, se restituie la bugetul de stat. 

1.3.4 Împrumuturi la nivel local 

18. Autoritățile publice locale recurg la împrumuturi de la instituții bancare private sau publice. Legea 
nr. 397/2003 privind finanțele publice locale permite autorităților locale să contracteze împrumuturi 
pentru cheltuieli de capital atât pe plan intern, cât și de peste hotare, precum și să acorde garanții 
pentru împrumuturi întreprinderilor municipale. Cu toate acestea, conform Legii nr. 419/2006 cu privire 
la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, autoritățile locale sunt obligate să 
obțină aprobarea prealabilă a MF înainte de a se împrumuta (împrumuturi pe un termen ce depăşeşte 
un an și mai mult). 

19. În cazul în care o autoritate locală are plăți restante pentru o datorie existentă, aceasta nu poate 
contracta o datorie nouă, cu excepția scopului re-eșalonării obligațiilor neachitate. Există, de asemenea, 
un plafon pentru operațiunile de creditare pentru autoritățile locale, cum ar fi deservirea datoriilor, 
inclusiv rambursarea sumei de principal și a dobânzii pentru datoriile existente. 

20. Potrivit prevederilor legii nr. 419, MF monitorizează situația datoriei sectorului public. Toate 
entitățile din sectorul public (inclusiv autoritățile locale) trebuie să transmită MF, trimestrial, informațiile 
necesare pentru monitorizarea sumelor datorate, a debursării şi deservirii datoriei publice. MF prezintă 
apoi Guvernului și Parlamentului un raport trimestrial și un raport anual privind situația datoriei 
sectorului public. Rapoartele sunt publicate pe site-ul MF.  

21. Potrivit articolului 55 din Legea nr. 181/2014 privind finanțele publice și responsabilitatea 
bugetar-fiscală și articolul 24 din Legea finanțelor publice locale, bugetele locale trebuie aduse în 
concordanţă cu legea bugetului de stat în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia. În caz 
contrar, efectuarea transferurilor cu destinaţie generală se suspendă. 

 

1.4 Aranjamente instituționale pentru MFP  

1.4.1 Aranjamentele instituționale generale pentru MFP 

22. Republica Moldova este o republică parlamentară cu un președinte ca șef de stat și un prim-
ministru ca șef al Guvernului. Parlamentul este instituția reprezentativă supremă a poporului Republicii 
Moldova și unica autoritate legislativă a statului. Parlamentul este unicameral și are 101 locuri 
(majoritatea simplă, potrivit Curții Constituționale, fiind de 52 de voturi), iar membrii săi sunt aleși prin 
votul populației la fiecare 4 ani. Președintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber 
exprimat de către cetățeni pentru un mandat de 4 ani.  
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23. Președintele țării numește prim-ministrul și Guvernul după consultarea majorității parlamentare. 
Numirea Guvernului necesită aprobarea Parlamentului. Guvernul asigură realizarea politicii interne și 
externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Prim-ministrul, viceprim-
miniștrii și miniștrii (în prezent sunt 16 membri ai guvernului), formează Guvernul. 

24. Guvernul adoptă hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii. Hotărârile se adoptă pentru organizarea 
executării legilor. Ordonanţele se emit în condiţiile delegării legislative. Hotărârile şi ordonanţele 
adoptate de Guvern se semnează de Prim-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia 
punerii lor în executare. Acestea sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Nepublicarea 
atrage inexistenţa hotărârii sau ordonanţei. Dispoziţiile se emit de Prim-ministru pentru organizarea 
activităţii interne a Guvernului. 

25. Sistemul judiciar include judecătorii, curți de apel regionale și o Curte Supremă de Justiție. Există 
o Curte Constituțională care se bucură de autoritate unică în problemele constituționale, inclusiv 
referendumuri și legitimitatea legilor și a legislației secundare. Contenciosul administrativ se pronunță în 
chestiuni legate de drepturile omului. 

26. Curtea de Conturi a Republicii Moldova este Instituția Supremă de Audit (ISA) a statului, care 
contribuie la buna guvernare prin realizarea unor misiuni de audit independente, credibile, transparente 
și de înaltă calitate. Articolul 133 din Constituție fundamentează Curtea de Conturi în calitatea sa de 
instituție de audit cu un mandat suficient de larg, care exercită controlul asupra modului de formare, de 
administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare publice, rezultatele activității fiind raportate 
anual către Parlament. Mandatul, aspectele organizatorice, garanțiile de independență și activitatea 
acesteia sunt reglementate de Legea nr. 260 din 7 decembrie 2017. 

27. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale cu modificările ulterioare este o lege 
fundamentală care stabilește principiile și regulile bugetare și fiscale, determină componentele 
bugetului public național (BPN) și reglementează relațiile interbugetare, reglementează calendarul 
bugetar și procedurile bugetare generale, delimitează competențe și responsabilități în domeniul 
finanțelor publice. Capitolul VI specifică principiile și procesele cheie ale controlului financiar public 
intern și auditului public extern. Legea privind controlul financiar public intern stabilește principii și 
reguli generale de organizare a controlului financiar public intern, definește controlul intern managerial 
și auditul intern, responsabilitățile autorităților publice și coordonarea controlului financiar public intern. 

28. Codul fiscal nr. 1163 din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, stabilește principiile fiscale 
generale și reglementează executarea obligațiilor fiscale. 

29. Procesul bugetar în Moldova este repartizat între puterea executivă și cea legislativă. Executivul 
întocmește și execută Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat și Fondurile asigurării 
obligatorii de asistență medicală, în timp ce bugetele locale sunt întocmite şi executate de autorităţile 
locale respective. Legislativul este responsabil pentru adoptarea bugetului și modificările acestuia, în 
timp ce controlul asupra executării se realizează de CCRM. 

30. MF este autoritatea publică centrală în domeniul finanțelor publice. Are competențe și 
responsabilități generale legate de calendarul bugetar, implementarea politicii bugetar-fiscale, 
pregătirea cadrului bugetar pe termen mediu, elaborarea documentației bugetare anuale și executarea 
bugetului public național. Elaborează și aprobă cadrul metodologic necesar implementării legislației 
MFP, precum și acordă asistență metodologică autorităților publice centrale și locale în procesul 
bugetar.  
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31. MF este participant în timp real la Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare operat de BNM 
pentru executarea plăților interne. Toate bugetele, inclusiv bugetele AL, sunt executate prin Contul Unic 
Trezorerial (CUT) deținut de BNM. Toate AL au conturile deschise în Trezoreria MF. Trezoreria are unități 
regionale prin intermediul cărora prestează servicii de trezorerie. Municipiul Ungheni este deservit de 
Trezoreria Regională Centru.  

1.4.2 Aranjamentele instituționale locale pentru MFP 

32. Structura administrației publice locale a Republicii Moldova a fost instituită prin Legea nr. 436-XVI 
privind administrația publică locală din 28 decembrie 2006, care prevede că administrația locală 
funcționează în două trepte (sau niveluri) de administrație. Primul nivel al administrației publice locale 
este format din 896 de autorități: comune, sate și orașe; al doilea nivel este format din unități 
administrativ-teritoriale (UAT). Există treizeci și cinci de unități teritoriale care corespund celui de-al 
doilea nivel de autoritate locală: treizeci și două de districte (sau raioane), două municipii – Chișinău și 
Bălți și o unitate teritorială autonomă (UTA Găgăuzia). Există, de asemenea, o unitate teritorială 
(Transnistria), care nu se consideră sub jurisdicția Moldovei, dar este considerată la nivel internațional 
ca parte a Moldovei. 

33. Unitatea administrativ-teritorială de nivel I este persoană juridică de drept public şi dispune de 
un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ-teritoriale. Bugetul municipal 
cuprinde toate veniturile și cheltuielile necesare exercitării funcțiilor administrației municipale. Bugetul 
municipal este alcătuit din venituri generale (venituri proprii, venituri din defalcări de la impozitele şi 
taxele de stat, transferuri de la bugetul de stat și granturi pentru susținerea bugetului), venituri 
colectate și granturi pentru proiecte finanţate din surse externe. În procesul de executare bugetară 
primarul îndeplinește funcția de administrator al bugetului municipiului. 

34. Organizarea, competențele, finanțele și aspectele operaționale ale autorităților locale sunt 
reglementate de un set cuprinzător de legi și regulamente. Legea nr. 436-XVI/2006 privind administrația 
publică locală, acționează ca un cod al sistemului administrației locale și reglementează organizarea 
autorităților locale, competențele, administrarea internă, formele de control asupra activităților, 
patrimoniul și resursele financiare ale acestora. Alte acte legislative importante care descriu aspectele 
juridice, organizaționale și financiare ale elaborării și implementării bugetului sunt legile privind:  

• statutul alesului local, nr.768-XIV din 2 februarie 2000;  

• descentralizarea administrativă, nr. 435-XVI din 28.12.2006;  

• dezvoltarea regională în Republica Moldova, nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006;  

• Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003;  

• Legea Finanțelor Publice și Responsabilității Bugetar-Fiscale № 181 din 25 iulie, 2014; 

• organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764-XV din 27 decembrie 2001;  

• Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) nr. 436-XV din 6 noiembrie 2003.  
 

35. Articolele 10 și 11 din legea descentralizării administrative delimitează competențele între 
nivelurile I și II ale autorităților administrației publice locale. Articolul 11 stipulează clar principiul că 
competența recunoscută de lege nu poate fi impusă sau limitată de o altă autoritate decât în cazurile 
prevăzute de lege. Competențele descentralizate ale nivelului I sunt:  

• planificarea urbană şi gestionarea spaţiilor verzi de interes local;  
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• colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere, inclusiv salubrizarea şi întreţinerea terenurilor 
pentru depozitarea acestora;         

• distribuirea apei potabile, construirea şi întreţinerea sistemelor de canalizare şi de epurare a 
apelor utilizate şi pluviale;     

• construcţia, întreţinerea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale; 

• transportul public local;  

• construcţia de locuinţe şi acordarea altor tipuri de facilităţi pentru păturile social vulnerabile;  

• construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi extraşcolare;  

• dezvoltarea şi gestionarea reţelelor urbane de distribuire a gazelor şi energiei termice; 

• instituțiile, unitățile și activitățile publice de cultură; întreținerea bibliotecilor și muzeelor;  

• centre sportive;  

• amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale, protejarea drepturilor consumatorilor; 
organizarea comerţului cu amănuntul;  

• organizarea serviciilor teritoriale de salvare și antiincendiare;  

• amenajarea şi întreţinerea cimitirelor; 

• instituirea şi gestionarea întreprinderilor municipale. 
  

36. Competențele delegate sunt servicii transferate către administrația locală de către autoritățile 
centrale, acestea din urmă păstrând diverse instrumente de management și control pentru a 
supraveghea calitatea și utilizarea serviciilor furnizate. Cu toate acestea, competențele și serviciile 
publice pot fi delegate autorităților locale numai dacă sunt alocate fonduri. În caz contrar, autoritățile 
locale au dreptul să refuze respectarea acestor indicații, să le conteste legal sau să solicite instrucțiuni 
specifice de la AC. 

37. Fiecare municipiu alege un consiliu, care coordonează activitățile municipiului în vederea prestării 
serviciilor publice la nivel local. Consiliul municipal este o autoritate reprezentativă și 
deliberativă compusă din 27 de consilieri la Ungheni. Autoritatea executivă a municipiului 
Ungheni este exercitată de primar. 

38. Bugetul municipal asigură finanțare pentru 23 de instituții: primărie, grădinițe, muzeu, parc, 
școală sportivă și stadion, școli de muzică și artă, incinte culturale, centru de resurse pentru dezvoltare 
locală și regională durabilă, centru de tineret. 

39. Consiliul municipal Ungheni acționează ca fondator în patru întreprinderi municipale și 1 SA. Nu 
există unități extrabugetare. 

Tabel 6. Unitățile AL – Numărul de entități 

Unități bugetare Unități bugetare 
Unități 

extrabugetare 

Întreprinderi 

publice 

Numărul 23 NA 4 

Cheltuieli, efective în 2020 (mii 

lei) 
101.340 NA  

Sursa datelor: Municipiul Ungheni 
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40. Consiliul municipal Ungheni funcționează în conformitate cu regulamentul intern.2 Consiliul 
aprobă organigrama și statele de personal ale instituțiilor sale subordonate, hotărârea bugetară anuală, 
taxele locale, precum și modificarea bugetului municipal. Hotărăște asupra constituirii fondului de 
rezervă și aprobă regulamentele privind modul de utilizare a acestuia, privind angajarea sau acordarea 
de împrumuturi către/din bugetul municipal (și cu privire la aplicarea altor instrumente financiare 
conform cadrului legal), precum și cu privire la administrarea bunurilor municipale. Hotărăște, în 
condițiile legii, asupra actelor juridice de administrare privind bunurile și serviciile publice din domeniul 
municipiului, aprobă programe de dezvoltare a serviciilor sociale, identifică resursele financiare necesare 
și audiază raportul privind executarea bugetului municipal. Consiliul municipal poate institui comisii 
consultative de specialitate în domeniul agriculturii și industriei; activități economice și financiare; 
activități sociale, culturale și turistice; protecția mediului; educație, protecție socială, sănătate publică și 
muncă; ordine și disciplină. 

41. Primarul asigură executarea hotărârilor consiliului municipal, care exercită funcția de 
administrator al bugetului municipal, asigurând gestionarea resurselor bugetare, administrarea 
patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări și a cheltuielilor conform alocaţiilor 
bugetare aprobate. 

42. Organele-cheie ale statului pentru supravegherea autorităților locale sunt Cancelaria de Stat și 
MF. Cancelaria de Stat este organul care deține cele mai importante atribuții în domeniul administrației 
și al descentralizării locale. Aceasta coordonează toate aspectele care vizează administrațiile locale. 
Cancelaria de Stat are competența de a valida legalitatea actelor și deciziilor autorităților locale prin 
intermediul oficiilor sale regionale. 

43. MF joacă, de asemenea, un rol important în supravegherea administrativă, dar se limitează la 
aspecte financiare și fiscale. Deși autoritățile locale sunt libere să aprobe propriile bugete anuale, iar 
instituțiile administrației centrale nu pot interveni în autonomia bugetară a autorităților locale, acestea 
sunt obligate să trimită o copie a acestor bugete la MF. MF are dreptul de a efectua controale tematice 
pentru a evalua corectitudinea elaborării și executării bugetului local. 

44. Inspecția financiară a MF poate efectua inspecții în orice autoritate locală din țară. Această 
Inspecție Financiară poate decide să verifice orice autoritate locală la propria discreție, conform 
planurilor și strategiilor sale. În urma acestor inspecții, Inspecția Financiară poate aplica amenzi unei 
autorități locale.  

45. În afara puterii executive, CCRM joacă un rol fundamental în supravegherea administrativă a 
autorităților locale. CCRM îndeplinește un rol important în controlul contabilității locale și al cheltuielilor 
publice. Există o direcție specială în CCRM care se ocupă de administrațiile locale. În îndeplinirea 
funcțiilor sale, CCRM efectuează audituri financiare, de conformitate și de performanță și emite 
recomandări. 

 

 
2  http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/02/Regulament-privind-constituirea-s%CC%A6i-funct%CC%A6ionarea-
Consiliului-Ora%CC%86s%CC%A6enesc-Ungheni.pdf 
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2 EVALUAREA PERFORMANȚEI MFP 

PILON AS: Relațiile fiscale interguvernamentale 

AS-1. Transferuri de la o AS 

46. Acest indicator evaluează măsura în care transferurile către administrația locală de la nivelul 
administrației superioare (AS) sunt în concordanță cu bugetul aprobat inițial al AS și sunt oferite în 
conformitate cu calendarele convenite. Acest indicator conține patru dimensiuni și utilizează metoda M2 
(AV) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Perioada de evaluare a acestui indicator cuprinde ultimii 
trei ani fiscali încheiați (2018-2020). 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA  
PERFORMANȚEI  

AS-1. Transferuri de la 
administrația de nivel 
superior (M2) 

B  

AS-1.1: Rezultatul 
transferurilor real 
efectuate de la 
administrația de nivel 
superior 

C Rezultatul transferurilor real efectuate de la bugetul de stat a 
depășit 112% din cele estimate în doi din cei trei ani. 

AS-1.2: Structura 
transferurilor real 
efectuate în 
comparație cu cele 
aprobate inițial 

D Variația în structura transferurilor real efectuate în comparație cu 
cele aprobate inițial a fost peste 15% în doi din cei trei ani. 

AS-1.3: Oportunitatea 
transferurilor de la 
administrația de nivel 
superior 

A Calendarul transferurilor de la bugetul de stat la bugetul AL este 
prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor (OMF) nr. 3/2017 care a 
fost respectat în toți cei trei ani. 

AS-1.4: 
Previzibilitatea 
transferurilor 

A Circulara bugetară emisă de MF către AL conține informații privind 
transferurile pentru anul fiscal și următorii doi ani, cu explicații 
detaliate ale oricăror modificări intervenite și calculele respective. 

 

47. Articolele 4, 10, 11 și 12 din Legea finanțelor publice locale nr. 397/2003 stabilesc tipul de 
transferuri de la bugetul de stat către administrația locală de nivelul I: (i) transferuri cu destinație 
generală și (ii) transferuri cu destinație specială (transferuri cu scop special). Transferurile cu destinație 
generală reprezintă alocații pentru finanțarea activității proprii a autorității APL. Aceste transferuri se 
efectuează din fondul de susţinere financiară a UAT și se formează din impozitul pe venitul persoanelor 
fizice, nealocat sub formă de defalcări la bugetele locale. Fondul de susţinere financiară a unităţilor 
administrativ-teritoriale (FSF) se divizează în: (i) fondul de echilibrare a bugetelor UAT de nivelul întâi 
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(45%) – repartizarea se face în funcţie de capacitatea fiscală pe locuitor,3 de populaţia şi suprafaţa UAT 
și (ii) fondul de echilibrare a bugetelor UAT de nivelul al doilea (55% ) – repartizarea se bazează pe 
formule calculate ca proporție directă în funcţie de populaţia şi suprafaţa unităţilor administrativ-
teritoriale. 

48. Transferurile cu destinație specială sunt fonduri alocate în sume absolute de la bugetul de stat 
către bugetele APL pentru finanțarea învățământului preşcolar, primar, secundar general, special şi 
complementar (extraşcolar); infrastructurii drumurilor publice locale; competențelor delegate APL de 
către Parlament la propunerea Guvernului; investițiilor capitale; altor măsuri speciale. Transferurile cu 
destinație specială pentru finanțarea infrastructurii drumurilor publice locale sunt calculate și distribuite 
în funcție de numărul de kilometri echivalenți administrați. Transferurile cu destinație specială pot fi 
utilizate numai în scopul prevăzut, în caz contrar ele trebuie rambursate Guvernului. 

49. Calculele pentru acest indicator sunt oferite în Anexa 4. 

Dimensiunea AS-1.1 Rezultatul transferurilor real efectuate de la AS 

50. Valoarea totală a transferurilor de la bugetul de stat către bugetul municipiului Ungheni în 
perioada 2018 – 2020 este prezentată în Tabelul AS 1. Depășirea transferurilor real efectuate în 
comparație cu cele aprobate inițial și estimate pe parcursul anilor 2018 și 2019 se datorează corelării 
bugetului municipal cu Legea bugetului de Stat pe anii respectivi în scopul împlimentării prevederilor 
Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Totodată, au fost primite 
transferurile de la Fondul Ecologic și transferurile de la APL de nivelul II pentru efectuarea reparațiilor 
capitale alocate prin Decizia Consiliului Raional Ungheni. La estimarea inițială bugetară a fost imposibil 
de inclus suma transferurilor date, deoarece în circularele bugetare ale MF sunt specificate sume fixe. 

Tabel AS.1: Rezultatul transferurilor real efectuate de la AS (mii lei) 

Cheltuieli agregate 2018 2019 2020 
Buget aprobat 43.841,7 48.809,8 53.261,1 
Rezultatul efectiv 49.286,6 57.546,1 56.028,5 
Rezultat efectiv ca procent din buget (%) 112,4 117,9 105,2 
Variația structurii granturilor cu destinație 
specială, (%) 

23,4 15,9 8,3 

Sursa datelor: https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15969-date-privind-executarea-bugetelor-
autoritatilor-publice-locale 

51. Transferurile efective au fost între 92% și 116% din estimarea bugetară inițială în doi din ultimii 
trei ani. 

52. Scorul pentru această dimensiune este C. 

Dimensiunea AS-1.2 Rezultatul granturilor cu destinație specială efective 

 
3 Raportul dintre veniturile colectate din impozitul pe venitul persoanelor fizice și numărul de locuitori dintr-un anumit 

teritoriu. 

https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15969-date-privind-executarea-bugetelor-autoritatilor-publice-locale
https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15969-date-privind-executarea-bugetelor-autoritatilor-publice-locale


 

27 

53. Variația în structura transferurilor a fost mai mare de 15% în doi din ultimii trei ani. Cea mai mare 
variație s-a produs în 2018 datorită transferurilor primite de la instituțiile bugetului de stat și alte bugete 
locale care nu au fost planificate. Același lucru s-a întâmplat în 2019 și 2020. 

54. Scorul pentru această dimensiune este D. 

Dimensiunea AS-1.3 Oportunitatea transferurilor de la AS 

55.  OMF nr 3/2017 reglementează transferurile către APL. Transferurile cu destinație generală se 
efectuează lunar în mod normal în proporție de 1/10 din suma totală alocată în primele șase luni ale 
anului și în proporție de 1/15 pentru următoarele șase luni. Transferurile cu destinație generală se 
execută de două ori pe lună. Transferurile cu destinație specială se efectuează instantaneu la 
prezentarea ordinelor de plată depuse de municipiul Ungheni în limita soldului rămas al transferurilor 
aprobate. La cererea autorităţilor locale, pentru acoperirea unui deficit temporar de numerar, 
transferurile ar putea fi efectuate în avans până la pragul alocărilor anuale conform posibilităţilor 
bugetului de stat. Calendarul descris mai sus a fost respectat în toți cei trei ani evaluați. 

56. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea AS-1.4 Previzibilitatea transferurilor 

57. Circulara bugetară transmisă de MF prevede transferuri estimative cu destinație generală și 
specială pentru anul viitor și doi ani următori, inclusiv orice modificări ale formulei și calculele detaliate. 
Circularele bugetare sunt publicate pe site-ul MF.4 Circulara bugetară pentru AF 2020-2022 a fost 
distribuită tuturor AL pe 4 noiembrie 2019 și a inclus: 

• Anexa 3: Informații privind transferurile cu destinație generală; 

• Anexele 5 – 8: Informații privind transferurile cu destinație specială pentru învățământ; 

• Anexa 11: Limitele transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanțarea școlilor sportive; 

• Anexa 12: Limitele transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanțarea plăților sociale; 

• Anexa 15: Limitele transferurilor cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor. 

58. Scorul pentru această dimensiune este A.  

AS-2. Reguli fiscale și monitorizarea situației fiscale 

59. AS-2 evaluează măsura în care AC stabilește reguli fiscale care vizează bugetul și acordă AL 
dreptul de a se împrumuta. De asemenea, evaluează măsura în care AC monitorizează situația financiară 
a autorităților locale. Conține trei dimensiuni și folosește metoda M1 (WL) pentru agregarea scorurilor 
dimensiunilor. Acoperirea este ultimul an fiscal încheiat (2020). 

 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA  
PERFORMANȚEI  

AS-2. Reguli fiscale și A  

 
4 https://mf.gov.md/ro/buget/circulara-bugetar%C4%83 
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monitorizarea 
situației fiscale (M1) 

AS–2.1: Reguli fiscale 
pentru administrația 
locală  

A Regulile fiscale sunt clar stabilite în legea finanțelor publice locale. 

AS–2.2: Reguli privind 
datoriile pentru 
administrația locală 

A Regulile privind plafonul datoriei AL sunt prevăzute de lege. MF 
monitorizează datoria AL atât în faza de aprobare, cât și la 
executare. 

AS–2.3: 
Monitorizarea 
autorităților locale  

A Toate AL transmit MF situațiile financiare anuale. Raportul anual de 
executare a BPN elaborat de MF include raportul consolidat privind 
executarea bugetelor locale. 

 
Dimensiunea AS-2.1 Reguli fiscale pentru administrația locală 

60. Potrivit articolului 13 din Legea finanțelor publice locale nr. 397/2003 aplicabil pentru ultimul an 
încheiat 2020, bugetele locale nu pot fi aprobate şi executate cu deficit bugetar. Această prevedere nu 
este aplicabilă în cazurile în care autoritatea locală ia împrumuturi pentru cheltuieli capitale sau își 
finanțează cheltuielile din încasările din vânzarea și privatizarea activelor sale, precum și din soldurile de 
mijloace bănești rezultate din ultimul an. Această excepție a fost eliminată prin modificarea din 16 
decembrie 2020, care a intrat în vigoare după 1 ianuarie 2021. În plus, au fost aduse următoarele 
modificări: (i) fiecare buget local aprobat, modificat sau executat trebuie să fie echilibrat, (ii) cheltuielile 
bugetate trebuie să fie egale cu veniturile plus sursele de finanțare și (iii) orice modificare a soldului 
bugetar se aprobă numai prin Decizie privind modificarea bugetului local.  

61. În procesul de executare bugetară, administratorul de buget este autorizat să blocheze temporar 
alocațiile bugetare, cu excepția stingerii datoriilor, dacă din analiza executării bugetare se constată o 
deteriorare a echilibrului bugetar, aprobat prin hotărâre anuală de buget. Înghețarea nu poate depăși 60 
de zile și, în această perioadă, autoritățile și instituțiile bugetare nu pot asuma noi angajamente. În cazul 
în care acțiunile legate de înghețarea alocațiilor nu asigură menținerea echilibrului fiscal în limitele 
plafonului aprobat, cu 20 de zile înainte de expirarea acestei perioade administratorul bugetului 
înaintează Consiliului proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local. 

62. Toate AL, inclusiv municipiul Ungheni, respectă regulile fiscale. 

63. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 
Dimensiunea AS-2.2 Reguli privind datoriile pentru administrația locală 

64. APL au capacitatea limitată de a împrumuta. Articolul 14 din Legea finanțelor publice locale nr. 
397/2003 permite APL să ia împrumuturi pentru gestionarea unui decalaj temporar de casă de la 
instituțiile financiare sau bugetele administrate prin CUT. Aceste împrumuturi vor fi rambursate în 
cadrul aceluiași an bugetar. Valoarea totală a împrumuturilor pentru acoperirea decalajului temporar de 
casă nu poate depăși 5% din veniturile totale aprobate (rectificate) ale bugetului local, excluzând 
transferurile cu destinație specială. 

65. Conform articolului 15 din Legea finanțelor publice locale nr. 397/2003, pentru cheltuielile 
capitale APL au dreptul de a lua împrumuturi interne pe termen lung de la instituțiile financiare 
naționale și alți creditori din țară, precum și împrumuturi externe pe termen lung de la instituțiile 
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financiare internaționale. În plus, APL au dreptul să acorde, în limita veniturilor proprii, întreprinderilor 
municipale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar municipal, garanţii pentru 
împrumuturi interne de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori din ţară şi pentru împrumuturi 
externe de la instituţiile financiare internaţionale. APL pot lua, de asemenea, împrumuturi pentru 
refinanţarea datoriei pe termen lung contractate anterior. Împrumuturile pe termen lung pentru 
cheltuieli capitale puteau fi finanțate prin emiterea de obligațiuni la Decizia Consiliului Local. 

66. Cu toate acestea, conform Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de 
stat şi recreditarea de stat, autoritățile locale sunt obligate să obțină aprobarea prealabilă a MF înainte 
de a se împrumuta (împrumuturi pe un termen ce depăşeşte un an și mai mult). În cazul în care o 
autoritate locală are plăți restante pentru o datorie existentă, aceasta nu poate contracta o datorie 
nouă, cu excepția scopului re-eșalonării obligațiilor neachitate.  

67. Suma totală a plăţilor anuale (rambursarea sumei de principal, achitarea dobînzilor şi altor plăţi 
aferente) legate de deservirea datoriilor bugetelor locale la împrumuturile contractate sau garantate nu 
va depăşi 20% din totalul veniturilor anuale ale bugetelor respective, cu excepția transferurilor cu 
destinație specială. 

68. MF monitorizează nivelul datoriilor la nivel local și întocmește rapoarte trimestriale privind 
situația datoriilor din sectorul public, care sunt făcute publice.5  

69. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 
Dimensiunea AS-2.3 Monitorizarea autorităților locale 

70. Toate AL trebuie să transmită MF situațiile financiare anuale. Direcțiile Finanțe ale autorităților 
locale de nivelul II consolidează informațiile financiare privind executarea tuturor bugetelor locale de 
nivelul II și nivelul I, pentru a fi incluse în Raportul anual de executare a BPN, care include raportul 
consolidat privind executarea bugetelor locale. Este publicat pe site-ul MF.6 

71. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 
5 https://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria 
6  https://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-anuale 
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PILONUL 1: Credibilitatea bugetului 

72. Pilonul 1 măsoară dacă bugetul administrației este realist și dacă este implementat conform 
destinației. Acest lucru este măsurat prin compararea veniturilor și cheltuielilor efective (rezultatele 
imediate ale sistemului MFP) cu bugetul aprobat inițial.  

IP-1. Total cheltuieli real efectuate în comparație cu bugetul aprobat inițial 

73.  Acest indicator de performanță (IP) apreciază măsura în care cheltuielile bugetare real efectuate 
agregate reflectă suma aprobată inițial, așa cum este definită în documentația bugetară guvernamentală 
și în rapoartele fiscale. Există o singură dimensiune pentru acest indicator. Evaluarea acoperă unitățile 
bugetare ale AL și analizează cheltuielile bugetate și efective pentru AF 2018, 2019 și 2020. Calculele 
pentru acest indicator sunt incluse în Anexa 4.  

 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR  EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-1: Total cheltuieli 
real efectuate în 
comparație cu 
bugetul aprobat 
inițial (M1)  

D  

IP 1.1 Total cheltuieli 
real efectuate în 
comparație cu 
bugetul aprobat 
inițial 

D Totalul cheltuielilor real efectuate în comparație cu bugetul aprobat 
inițial a fost mai mare de 115% în doi din cei trei ani evaluați. 

 
 
74.  Totalul cheltuielilor real efectuate comparativ cu bugetul aprobat inițial, a depășit 115% în doi 
din ultimii trei ani. Cele mai mari devieri au avut loc în 2018 și 2019 din cauza faptului că cheltuielile 
pentru transportul rutier, gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale au crescut de 
aproape 3-4 ori din contul donațiilor externe pentru implimentarea diferitor proiecte și mijloacelor 
incasate de la vînzarea terenurilor care inițial a fost imposibil de estimat. Deciziile de vinzare a 
terenurilor au fost aprobate în bugetul municipal pe parcursul anului bugetar. 

Tabel 1.1: Total cheltuieli real efectuate în comparație cu bugetul aprobat inițial  

Cheltuieli agregate 2018 2019 2020 

Bugetul aprobat (mii lei) 71.489,60 80.901,90 95.726,10 

Rezultatul efectiv (mii lei) 95.416,70 106.139,20 101.340,30 

Rezultat efectiv ca procent din buget (%) 133,5 131,2 105,9 

Sursa datelor: Rapoarte privind executarea bugetului întocmite de primăria Ungheni, calculele echipei de 
evaluare. 

75. Scorul pentru această dimensiune este D. 
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IP-2. Structura cheltuielilor real efectuate în comparație cu bugetul aprobat inițial 

76. Acest indicator apreciază măsura în care re-alocările între principalele categorii de buget în 
timpul executării au contribuit la variații în structura cheltuielilor. Acest indicator conține trei dimensiuni 
și utilizează metoda M1 (WL) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Evaluarea acoperă unitățile 
bugetare în ultimii trei AF încheiați (2018-2020). Calculele pentru acest indicator sunt incluse în Anexa 4.  

 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR  
 

EVALUAREA  
PERFORMANȚEI 

IP-2. Rezultatul 
structurii 
cheltuielilor real 
efectuate în 
comparație cu 
bugetul aprobat 
inițial (M1) 

D+  

2.1 Rezultatul 
structurii 
cheltuielilor real 
efectuate conform 
clasificației 
funcționale 

D Variația în structura cheltuielilor conform clasificației funcționale a 
fost semnificativ mai mare de 15% în toți trei ani. 

2.2 Rezultatul 
structurii 
cheltuielilor real 
efectuate conform 
clasificației 
economice 

D Variația în structura cheltuielilor conform clasificației economice a 
fost semnificativ mai mare de 15% în toți trei ani. 

2.3 Cheltuieli din 
rezervele pentru 
situații neprevăzute 

A Nu au fost efectuate cheltuieli din rezervele pentru situații 
neprevăzute în toți cei trei ani. 

 
 
Dimensiunea IP 2.1 Rezultatul structurii cheltuielilor real efectuate conform clasificației funcționale 

77.  Variația în structura cheltuielilor real efectuate conform clasificației funcționale a depășit 
semnificativ 15%, deoarece municipiul Ungheni a primit alocații suplimentare de la instituțiile bugetului 
de stat pentru transport rutier, gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale, în special în 
2018 și 2019. 

Tabel 2.1: Rezultatul agregat al structurii cheltuielilor conform clasificației funcționale  

Variația 2018 2019 2020 

Clasificația funcțională, % 41,8 78,9 20,9 

Sursa datelor: Raportul privind executarea bugetului municipiului Ungheni, calculele echipei de evaluare. 

78. Scorul pentru această dimensiune este D. 
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Dimensiunea IP-2.2 Rezultatul structurii cheltuielilor real efectuate conform clasificației economice 

79. Variația în structura cheltuielilor real efectuate conform clasificației economice a depășit 
semnificativ 15% în toți cei trei ani din aceleași motive ca cele menționate pentru IP-2.1. 

Tabel 2.2: Rezultatul agregat al structurii cheltuielilor conform clasificației economice  

Variația 2018 2019 2020 

Clasificația economică, % 49,2 22,2 19,6 

Sursa datelor: Raportul privind executarea bugetului municipiului Ungheni. Calculele echipei de evaluare 

80. Scorul pentru această dimensiune este D. 

Dimensiunea IP 2.3 Cheltuieli din rezervele pentru situații neprevăzute  

81. Deși rezervele pentru situații neprevăzute au fost incluse în bugete în toți cei trei ani, acestea nu 
au fost folosite.  

Tabel 2.2: Cheltuieli din rezervele pentru situații neprevăzute 

Variația 2018 2019 2020 

Ponderea cheltuielilor pentru situații 
neprevăzute din buget, % 

0 0 0 

Sursa datelor: Raportul privind executarea bugetului municipiului Ungheni, calculele echipei de evaluare. 

82. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 
IP-3. Veniturile real încasate 

83. Acest indicator măsoară modificarea veniturilor dintre bugetul aprobat inițial și rezultatul final al 
anului. Conține două dimensiuni și folosește metoda M2 (AV) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. 
Evaluarea acoperă bugetul AL în ultimii trei AF încheiați (2018-2020). Calculele pentru acest indicator 
sunt incluse în Anexa 4.  

 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR  
 

EVALUAREA  
PERFORMANȚEI 

IP-3. Veniturile real 
încasate (M2) 

D  

3.1 Total venituri real 
încasate în 
comparație cu 
bugetul aprobat 
inițial  

D Veniturile efective au depășit 116% din veniturile bugetate în toți 
trei ani. 

3.2 Rezultatul 
structurii veniturilor  

D Variația în structura veniturilor a fost mai mare de 15% în toți trei 
ani. 
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Dimensiunea IP-3.1 Total venituri real încasate în comparație cu bugetul aprobat inițial 

84.  Totalul veniturilor real încasate a depășit 116% din bugetul aprobat inițial în toți trei ani. Cea 
mai mare variație a fost înregistrată în 2018 la toate categoriile de venituri. Devieri majore au fost la 
impozitul pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare, 
impozitul de la persoane fizice ce desfășoară activități independente și impozitul privat. Deși situația s-a 
îmbunătățit progresiv până în 2020, municipiul întâmpină în continuare dificultăți în a prognoza cu 
exactitate veniturile sale. 

Tabel 3.1: Total venituri real încasate  

Venituri totale 2018 2019 2020 

Bugetul aprobat (mii lei) 30.502,9 35.283,1 45.901,3 

Rezultatul efectiv (mii lei) 43.408,0 44.026,1 49.055,4 

Variația (ca % din bugetul inițial) 142,3 124,8 106,9 

Variația în structură (%) 33,3 34 21,8 

Sursa datelor: Raportul privind executarea bugetului municipiului Ungheni. Calculele echipei de evaluare. 

85. Scorul pentru această dimensiune este D. 

Dimensiunea IP-3.2 Rezultatul structurii veniturilor real încasate 

86. Variația în structura veniturilor a fost mare în toți trei ani. 

87. Scorul pentru această dimensiune este D.
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Pilonul 2: Transparența finanțelor publice 

88. Pilonul doi evaluează dacă informațiile despre MFP sunt cuprinzătoare, consecvente și accesibile 
utilizatorilor. Acest lucru se realizează prin clasificarea bugetară cuprinzătoare, transparența tuturor 
veniturilor și cheltuielilor guvernamentale, inclusiv transferurilor interguvernamentale, informațiile 
publicate privind performanța prestării serviciilor și accesul rapid la documentația fiscală și bugetară.  

IP-4. Clasificația bugetară 

89. Acest indicator evaluează măsura în care bugetul guvernamental și clasificarea conturilor sunt 
conforme cu standardele internaționale. Există o singură dimensiune pentru acest indicator. Evaluarea 
acoperă unitățile bugetare ale AL în AF 2020.  

 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-4. Clasificația 
bugetară  

A  

4.1 Clasificația 
bugetară 

A Elaborarea, executarea și raportarea bugetului se bazează pe 
clasificațiile administrativă, de programe și economică consecvente 
și detaliate. 

 
Dimensiunea IP-4.1 Clasificația bugetară 

90. Cadrul legal și de reglementare pentru clasificația bugetară utilizat la nivelul AL este același ca 
pentru toate sectoarele administrației publice. Clasificația economică a fost elaborată și în linii mari este 
în conformitate cu Statistica Finanțelor Guvernamentale (GFS) 20017 și este integrată cu Planul de 
Conturi pentru întregul sector public. Planul de conturi și metodologia au fost aprobate prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr.216 din 28 decembrie, 2015. 8  Metodologia explică clasificarea atât a 
veniturilor, cât și a cheltuielilor. 

91. Elaborarea, executarea și raportarea bugetului se bazează pe clasificațiile consecvente 
economică, administrativă (organizațională), funcțională și pe programe. Divizarea veniturilor este în 
concordanță cu GFS, în timp ce cheltuielile sunt rezumate pe funcții, iar cheltuielile fiecărei organizații 
sunt împărțite în programe analizate după natura economică. Nota explicativă a bugetului prezentată 
Consiliului municipal Ungheni are un tabel rezumativ al veniturilor și cheltuielilor conform clasificației 
economice și organizaționale. Sistemul informațional de management financiar (FMIS) reflectă bugetul 
aprobat, alocațiile și suma executată conform clasificației funcționale, pe programe/subprograme și 
economică pentru fiecare unitate bugetară din clasificația organizațională. 

92. Bugetul municipal Ungheni folosește pentru elaborarea, executarea și raportarea bugetului 7 din 
10 funcții principale ale COFOG aplicabile acestui nivel de autoritate locală: 

(01) servicii de stat cu destinație generală  
(04) servicii în domeniul economiei  

 
7  Conform p.3.1.2 din raportul Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) al FMI, actualizat în 2022: 
https://dsbb.imf.org/sdds/dqaf-base/country/MDA/category/GGO00 
8 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121615&lang=ro 

https://dsbb.imf.org/sdds/dqaf-base/country/MDA/category/GGO00
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(05) protecția mediului 
(06) gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 
(08) cultură, sport, tineret, culte și odihnă 
(09) învățământ 
(10) protecție socială 
 

93. Secțiunea Executarea bugetului din raportul financiar anual conține tabele care arată atât 
estimările bugetare inițiale, cât și cheltuielile efective conform clasificației administrative, funcționale, 
economice și pe programe. 

94. Clasificația programelor constă din trei niveluri: „Programe” (P1) și „Sub-programe” (P2), care 
sunt subordonate ierarhic, precum și un al treilea nivel – Activități (P3) – care este independent de P1 și 
P2. Astfel, codul sub-programului poate fi utilizat numai împreună cu codul programului de nivel 
superior; poate fi stabilită o listă de activități sub orice combinație de program-sub-program.  

95. Există interconexiuni suficiente între planificarea bugetară, executarea bugetară, operațiunile de 
plată cu ajutorul modulelor de contabilitate și raportare în cadrul sistemului informațional de 
management financiar (SIMF) administrat de direcțiile de resort ale MF și Trezoreria de Stat. Procedurile 
de pregătire, executare și raportare a bugetului investițiilor (re)curente și capitale sunt complet 
integrate și acoperite de structura clasificației bugetare.  

96. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 
IP-5. Documentația bugetară 

97. Acest indicator evaluează caracterul exhaustiv al informațiilor furnizate în documentația bugetară 
anuală, măsurat în raport cu o listă specificată formată din 4 elemente de bază și 8 elemente 
suplimentare. Evaluarea acoperă unitățile bugetare ale AL și analizează cel mai recent buget prezentat 
legislativului (AF 2021). 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-5. Documentația 
bugetară 

C  

5.1 Documentația 
bugetară 

C Documentația bugetară anuală îndeplinește 4 elemente, inclusiv 3 
elemente de bază și 1 element suplimentar. Alte 2 elemente nu sunt 
aplicabile la nivel local. 

 
 
Dimensiunea IP-5.1 Documentația bugetară 

98. Documentația bugetară anuală este reglementată în principal de articolul 20 din Legea finanțelor 
publice locale nr. 397 din 16 octombrie 2003.9 Mai mult, au fost întocmite documente suplimentare 
(date Excel) și instrumente de vizualizare a datelor (prezentare PowerPoint) și puse la dispoziția 
cetățenilor pentru a îmbunătăți transparența și înțelegerea cifrelor bugetare. 

 
9 Link pentru legea privind finanțele publice locale https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121302&lang=ro# 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121302&lang=ro
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Tabel 5.1: Documentația bugetară pentru AF 2021 

Element Inclus (D – 
da/N – nu 
/NA – nu 

este 
aplicabil) 

Sursa dovezilor și comentariilor 

Elemente de bază 

1 Prognoza deficitului sau 
excedentului fiscal sau 
rezultatului operațional 
calculat. 

Da Prognoze privind principalii indicatori bugetari 
pentru municipiul Ungheni (deficit/excedent, 
nivelul datoriei și „regula cheltuielilor”). 
Link pentru anexe la Decizia consiliului municipal 
privind aprobarea bugetului 2021 nr.7/3 din 18 
decembrie 2020: http://ungheni.md/wp-
content/uploads/2021/01/Buget-2021-Anexe-la-
decizia-aprobare-buget.pdf  

2 Rezultatul bugetar efectiv al 
anului precedent, prezentat 
în același format ca și 
propunerea de buget. 

Nu Rezultatul bugetar al anului precedent este 
pregătit în același format ca și propunerea de 
buget, dar nu este prezentat ca parte a 
documentației bugetare. 

3 Bugetul AF curent prezentat 
în același format ca și 
propunerea de buget. Acesta 
poate fi fie bugetul 
rectificat, fie rezultatul 
estimat. 

Da Bugetul anului curent are același format ca și 
propunerea de buget. 
Link pentru nota explicativă la bugetul 2021: 
http://ungheni.md/wp-
content/uploads/2022/06/Not%C4%83-
informativ%C4%83-PROIECT-Buget-2021-min.pdf  

4 Date bugetare agregate atât 
pentru venituri, cât și pentru 
cheltuieli, în funcție de 
principalele articole ale 
clasificațiilor utilizate, inclusiv 
date pentru anul curent și 
anul precedent, cu o divizare 
detaliată a estimărilor de 
venituri și cheltuieli.  

Da Datele bugetare conțin atât informații despre 
venituri, cât și despre cheltuieli la nivel agregat, 
precum și o divizare detaliată în funcție de 
clasificația bugetară, prezentată în IP-4. Acest lucru 
poate fi găsit în Tabelele 1-3 din documentul 
bugetar. 

Elemente suplimentare 

5 Finanțarea deficitului, 
descriind structura sa 
anticipată. 

NA Articolul 13 din Legea finanțelor publice locale 
nr.397 din 16 octombrie 2003 prevede că bugetele 
locale nu pot fi aprobate și executate cu deficit 
bugetar. 

6 Ipoteze macroeconomice, 
inclusiv cel puțin estimări ale 
creșterii PIB-ului, inflației, 
ratelor dobânzilor și cursului 
de schimb valutar. 

NA Ipotezele macroeconomice sunt pregătite de 
administrația centrală și sunt incluse în 
documentația bugetului de stat.  

7 Stocul datoriilor, inclusiv Nu Programul anual al datoriilor este disponibil în 

http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/01/Buget-2021-Anexe-la-decizia-aprobare-buget.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/01/Buget-2021-Anexe-la-decizia-aprobare-buget.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/01/Buget-2021-Anexe-la-decizia-aprobare-buget.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2022/06/Not%C4%83-informativ%C4%83-PROIECT-Buget-2021-min.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2022/06/Not%C4%83-informativ%C4%83-PROIECT-Buget-2021-min.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2022/06/Not%C4%83-informativ%C4%83-PROIECT-Buget-2021-min.pdf
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Element Inclus (D – 
da/N – nu 
/NA – nu 

este 
aplicabil) 

Sursa dovezilor și comentariilor 

detalii cel puțin pentru 
începutul anului fiscal curent 
prezentate în conformitate cu 
GFS sau alt standard 
comparabil. 

documentația bugetară anexa 8, dar nu este 
prezentat în conformitate cu GFS sau cu un alt 
standard comparabil.  
 

8 Activele financiare, inclusiv 
detalii cel puțin pentru 
începutul anului fiscal curent 
prezentate în conformitate cu 
GFS sau alt standard 
comparabil. 

Nu Estimările de cheltuieli și venituri privind activele 
financiare sunt văzute în Grupa 3 a clasificației 
economice. Cu toate acestea, informații detaliate 
privind stocul de active financiare nu sunt 
disponibile în documentația bugetară anuală. 

9 Informații rezumative despre 
riscurile fiscale, inclusiv 
datoriile contingente, precum 
garanțiile și obligațiile 
contingente integrate în 
instrumentele de finanțare 
structurală, cum ar fi 
contractele de parteneriat 
public-privat (PPP) și așa mai 
departe. 

Nu Informațiile despre riscurile fiscale, datoriile 
contingente și obligațiile contingente nu sunt 
incluse în documentația bugetară anuală.  

10 Explicarea implicațiilor 
bugetare ale noilor inițiative 
de politică și ale noilor 
investiții publice majore, cu 
estimări ale impactului 
bugetar al tuturor 
modificărilor majore ale 
politicii de venituri și/sau 
modificări ale programelor de 
cheltuieli. 

Da Informațiile despre impactul bugetar al noilor 
inițiative de politică sunt cuantificate pentru anul 
bugetar, iar măsurile privind veniturile fiscale sunt 
identificate și cuantificate în mod oficial (în text și 
tabel 1 al Notei explicative) și note suplimentare la 
partea de venituri a proiectului de buget.  
 

11 Documentație privind 
prognozele fiscale pe termen 
mediu. 

Nu Previziunile fiscale pe termen mediu sunt cuprinse 
în estimările bugetului pe programe, inclusiv 
indicatorii de performanță pentru perioada de trei 
ani. Bugetul 2020 a fost prezentat pe termen 
mediu,  
http://ungheni.md/proiecte-bugete-pe-programe-
2020-2022/  
dar bugetul 2021 doar ca prognoză pe un an 
http://ungheni.md/proiect-buget-2021-pe-
programe/  

12 Cuantificarea cheltuielilor Nu Sunt incluse unele informații parțiale despre 

http://ungheni.md/proiecte-bugete-pe-programe-2020-2022/
http://ungheni.md/proiecte-bugete-pe-programe-2020-2022/
http://ungheni.md/proiect-buget-2021-pe-programe/
http://ungheni.md/proiect-buget-2021-pe-programe/
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Element Inclus (D – 
da/N – nu 
/NA – nu 

este 
aplicabil) 

Sursa dovezilor și comentariilor 

fiscale. impozitarea proprietății, taxa de salubrizare, dar 
cheltuielile fiscale nu sunt raportate. 

 
99. Documentația bugetului îndeplinește 4 elemente, inclusiv 3 elemente de bază și 1 element 
adițional. Alte 2 elemente adiționale nu sunt aplicabile la nivel local. 

100. Scorul pentru această dimensiune este C. 

 
IP-6. Operațiuni ale autorităților locale neincluse în rapoartele financiare 

101. Acest indicator apreciază măsura în care veniturile și cheltuielile autorității sunt raportate în afara 
rapoartelor financiare. Conține trei dimensiuni și utilizează metoda M2 (AV) pentru agregarea scorurilor. 
Evaluarea acestui indicator se bazează pe informațiile și rapoartele disponibile pentru anul fiscal 2020. 
Cuprinde AL.  

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-6. Operațiuni ale 
autorităților locale 
neincluse în 
rapoartele financiare 
(M2) 

A  

6.1 Cheltuieli 
neincluse în 
rapoartele financiare  

A Nu există unități extrabugetare în municipiu. 

6.2 Venituri 
neincluse în 
rapoartele financiare 

A Nu există unități extrabugetare în municipiu. 

6.3 Rapoarte 
financiare ale 
unităților 
extrabugetare 

NA Deoarece în municipiu nu există unități extrabugetare, nu există 
rapoarte financiare relevante. 

 

Dimensiunea IP-6.1 Cheltuieli neincluse în rapoartele financiare 

102. Nu există unități extrabugetare în municipiu. Fondurile de asigurări sociale sunt gestionate de AC. 
Toate cheltuielile efectuate de unitățile executoare ale AL sunt raportate în rapoartele financiare. 

103. Scorul pentru această dimensiune este A. 
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Dimensiunea IP-6.2 Venituri neincluse în rapoartele financiare 

104. Nu există unități extrabugetare în municipiu. Sunt raportate toate veniturile încasate de primăria 
Ungheni și de unitățile sale executoare. 

105. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-6.3 Rapoarte financiare ale UEB 

106. Deoarece în municipiu nu există unități extrabugetare, nu există rapoarte financiare relevante. 

107. Scorul pentru această dimensiune nu este aplicabil (NA). 

IP-7. Transferuri către AL 

108. Acest indicator evaluează transparența și oportunitatea transferurilor către niveluri mai joase ale 
AL care au relații financiare directe cu administrația locală. Se ia în considerare baza pentru alocarea 
transferurilor și dacă APL de nivel I primesc informații despre alocațiile lor la timp pentru a facilita 
planificarea bugetară. Conține două dimensiuni și folosește metoda M2 (AV) pentru agregarea scorurilor 
dimensiunilor. Perioada de timp evaluată este ultimul AF încheiat (2020). 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-7. Transferuri 
către AL 

NA  

7.1 Sistemul de 
alocare a 
transferurilor 

NA Municipiul Ungheni nu are autorități locale de nivel inferior. 
Dimensiunea nu este aplicabilă. 

7.2. Oportunitatea 
informațiilor privind 
transferurile 

NA Municipiul Ungheni nu are autorități locale de nivel inferior. 
Dimensiunea nu este aplicabilă. 

 
Dimensiunea IP-7.1 Sistemul de alocare a transferurilor  

 
109. Municipiul Ungheni nu are autorități locale de nivel inferior. Acest factor face ca acest indicator să 
nu fie aplicabil. 

 

110. Scorul pentru această dimensiune este NA. 
 

Dimensiunea IP-7.2 Oportunitatea informațiilor privind transferurile 

111. Municipiul Ungheni nu are autorități locale de nivel inferior.  
 
112. Scorul pentru această dimensiune este NA. 

 

IP-8. Informații despre performanță în prestarea serviciilor  

113. Acest indicator examinează informațiile privind performanța în prestarea serviciilor din propunerea 
de buget a executivului sau documentația de susținere a acesteia și în rapoartele de sfârșit de an. Acesta 
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determină dacă se efectuează audituri de performanță sau evaluări ale performanțelor. De asemenea, 
evaluează măsura în care informațiile despre resursele primite de unitățile prestatoare de servicii sunt 
colectate și înregistrate. Conține patru dimensiuni. Evaluarea acoperă unitățile bugetare și UEB, dacă 
există, ale AL. Serviciile gestionate și finanțate de alte niveluri ale administrației sunt incluse dacă AL 
finanțează și implementează în mod semnificativ astfel de servicii prin rambursări sau granturi cu 
destinație specială sau folosește alte niveluri ale administrației ca agenți de implementare. Conține 
patru dimensiuni și utilizează metoda M2 (AV) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. În cadrul 
dimensiunii IP-8.1, IP sunt evaluați pentru produsele și rezultatele planificate pentru următorul AF 
(2021); iar în cadrul dimensiunii IP-8.2, IP sunt evaluați pentru produsele și rezultatele ultimului AF 
finalizat (2020). La dimensiunile IP-8.3 și IP-8.4, sunt examinați ultimii trei AF finalizați (2018-2020). 
 
114. Principalele unități de prestare a serviciilor din cadrul municipiului Ungheni sunt grădinițele, palatul 
culturii, școala muzicală și unitatea de servicii comunitare.  

 

 

 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-8. Informații 
despre performanță 
în prestarea 
serviciilor (M2) 

B+  

8,1. Planuri de 
performanță pentru 
prestarea serviciilor 

A Proiectul de documentație bugetară oferă informații despre 
obiectivele și rezultatele programelor municipiului care sunt 
publicate.  

8.2. Performanțe 
realizate în prestarea 
serviciilor 

A Rapoartele de executare a bugetului oferă informații despre 
produsele și obiectivele realizate conform programelor municipiului. 
Rapoartele de performanță sunt publicate.  

8.3. Resursele 
primite de unitățile 
de prestare a 
serviciilor 

A Sumele alocate unităților individuale de prestare a serviciilor sunt 
înregistrate la nivel de unitate în sistemul informațional de 
contabilitate și sunt prezentate în documentația bugetului anual.  

8.4. Evaluarea 
performanțelor în 
prestarea serviciilor 

C Au existat două evaluări externe ale performanței în domeniul 
sănătății și educației la nivel național în ultimii 3 ani, care sunt 
relevante pentru municipiu. Nu au existat evaluări externe specifice 
pentru AL.  

 
Dimensiunea IP-8.1 Planuri de performanță pentru prestarea serviciilor 

115. Instrucțiunile și îndrumările MF nr. 209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Setului 
metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului sunt aplicabile bugetelor locale. 
Primaria Ungheni il urmărește și stabilește scopuri, obiective și indicatori cheie de performanță (ICP) în 
cadrul programelor și subprogramelor la nivel de autoritate de nivelul I Ungheni. Proiectul de buget pe 
anul 2021 cuprinde 14 programe și subprograme ale Consiliului Municipal administrate de 20 de 
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instituții. Informație este atașată la nota informativă privind întocmirea bugetului municipiului pe anul 
2021 și este publicat pe site.10  

Tabel 8.1: Planurile de performanță ale principalelor agenții prestatoare de servicii, AF 2021 (mii lei) 

Numele 
agenției de 
prestare a 
serviciilor 
(PS) 

Programul 
de prestare a 
serviciilor 

Cheltuielil
e agenției 
PS 

% 
agențiilor 
PS în 
totalul 
cheltuielil
or PS 

Obiectiv
ele 
progra
mului 
(da /nu) 

Activită
ți (da 
/nu) 

Indicatori 
cheie de 
performan
ță (Da/Nu) 

Produs

e 

planific

ate (da 

/nu) 

Rezultat

e 

planific

ate (da 

/nu) 

Unitatea 
de servicii 
comunitare 

Dezvoltarea 
comunitară 

15.489,7 16 Da Da Da Da Da 

Palatul de 
Cultură și 
Centrul 
Multifuncți
onal 
Cultural 

Servicii 
culturale 

7.395,2 7,9 Da Da Da Da Da 

Aparatul 
Primăriei 

Reabilitarea 
drumurilor 

5.959 6 Da Da Da Da Da 

Școli 
pentru 
activități 
extracurric
ulare 

Învățământul 
extrașcolar 

7.410,7 7 Da Da Da Da Da 

Parcul 
central 

Activități de 
agrement 

670,3 0,7 Da Da Da Da Da 

Grădinițe 
Educație 
timpurie 

44.933,1 48 Da Da Da Da Da 

Aparatul 
Primăriei 

Iluminarea 
stradală 

6.811 7 Da Da Da Da Da 

Muzeu 
Servicii 
muzeale 

731,2 0,8 Da Da Da Da Da 

Școala 
sportivă și 
stadion 

Activități 
sportive 

3.409,5 3,6 Da Da Da Da Da 

Centru 
regional de 
resurse 
pentru 
tineret 

Servicii 
pentru 
tineret 

433,8 0,5 Da Da Da Da Da 

Total  93.243 - Da Da Da Da Da 

Sursa datelor: Documentația bugetului municipiului Ungheni 

 
10 http://ungheni.md/proiect-buget-2021-pe-programe/ 
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116. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 
Dimensiunea IP-8.2 Performanțe realizate în prestarea serviciilor 

117. Indicatorii de produs și rezultat ai municipiului Ungheni sunt stabiliți pentru fiecare 
program/subprogram de prestare a serviciilor de către economist și Centrul pentru Dezvoltare Durabilă 
care face parte din Primărie. Ca parte a rapoartelor financiare ale acestora, municipiul întocmește și 
transmite Ministerului Finanțelor raportul privind performanțele realizate în cadrul 
programelor/subprogramelor pe care municipiul le implementează. Acesta este în concordanță cu 
formatul/șablonul specific elaborat de MF (Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și 
modificarea bugetului nr. 209 din 24 decembrie 2015), indicând denumirea 
programului/subprogramului, scopul, obiectivul, descrierea, și un tabel cu ICP: ICP după rezultat/produs 
/eficiență, denumirea ICP, unitatea de măsură (%, număr de unități sau valoare), aprobat, executat, 
orice deviere și explicații în cazul devierilor. Acestea se anexează la raportul privind executarea bugetară 
ca forma FD-053. Rapoartele anuale de performanță sunt publicate pe site-ul municipal.11 Rezultatele 
sunt comparabile cu obiectivele adoptate în cadrul bugetului anual. De exemplu, în cadrul celor mai mari 
programe municipale de prestare a serviciilor, educație timpurie și servicii comunitare, informațiile de 
performanță raportează rezultatele obținute pentru indicatorii de intrare, produs și eficiență în 
comparație cu țintele aprobate, legându-le de bugetul executat în conformitate cu clasificarea 
economică, comparativ cu bugetul aprobat și revizuit. 
 
118. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-8.3 Resursele primite de unitățile de prestare a serviciilor 

119. Pentru școlile și alte unități prestatoare de servicii la nivel local, transferurile de la stat către 
administrația locală sunt sub formă de transferuri în bloc, care sunt apoi distribuite și contabilizate la 
nivel de unitate de către municipiul respectiv prin sistemul trezorerial în baza bugetului aprobat. 
Discuțiile la nivel de municipiu au confirmat că sumele alocate unităților individuale de prestare a 
serviciilor sunt înregistrate la nivel de unitate în sistemul informațional de contabilitate. Resursele 
primite de fiecare unitate sunt prezentate în documentația bugetară anuală (tabelul 4 la nota 
informativă). 
 
120. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 

Dimensiunea IP-8.4 Evaluarea performanțelor în prestarea serviciilor 

121. Corectitudinea indicatorilor de produs și rezultat la executarea bugetară este verificată de Centrul 
pentru Dezvoltare Durabilă din Primărie cu ajutorul datelor furnizate de unitățile de prestare a 
serviciilor. Nu au fost efectuate evaluări ale performanței conform ICP și cheltuielilor aferente. MF 
realizează o anumită evaluare a rapoartelor pe care le primește, dar care nu are ca rezultat un raport 
consolidat și oficial. 
 
122. Există câteva analize externe care sunt relevante pentru municipiu. UNICEF a elaborat un raport 
întitulat Analiza evaluării în domeniul educaţiei în iulie 2019. Revizuirea este o evaluare tematică a 

 
11 http://ungheni.md/executarea-bugetului-pe-programe-2020/ 
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politicilor care însoţeşte analiza sectorului educaţional naţional. Scopul revizuirii este de a analiza 
politicile educaționale și abordările de evaluare în sistemul școlar general al Republicii Moldova, de a 
evalua punctele forte și domeniile de îmbunătățire a aranjamentelor existente și de a oferi recomandări 
concrete de politică. Revizuirea este concepută pentru a informa strategiile de îmbunătățire a sistemului 
de evaluare în viitorul Plan național pentru sectorul educațional. Raportul pune în discuție utilizarea 
produselor și a ICP obiective. 

 

123. În 2019, o organizație independentă, non-profit, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, a 
efectuat o cercetare „Barometrul de Sănătate a Populației Republicii Moldova” (PHB), pentru a afla 
percepția populației ce utilizează serviciile de sănătate despre situația sistemului de sănătate, precum și 
experiența acestora cu privire la utilizarea serviciilor medicale de asistență primară și spitalicească. 
Rezultatele cercetării au ajutat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în elaborarea politicilor 
publice de îmbunătățire a calității asistenței medicale primare și spitalicești, prin furnizarea informațiilor 
complete, relevante și valide despre performanța serviciilor medicale din perspectiva utilizatorilor 
serviciilor de sănătate. Evaluarea a fost concepută pentru a informa politica la nivel național care, la 
rândul său, va influența asupra responsabilității municipiului în ceea ce privește serviciile de educație și 
sănătate. 

 

124. Scorul pentru această dimensiune este C. 
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IP-9. Accesul publicului la informații fiscale 

125. Acest indicator evaluează caracterul exhaustiv al informațiilor fiscale disponibile publicului în baza a 
9 elemente specificate (5 de bază și 4 elemente adiționale) ale informațiilor la care accesul publicului 
este considerat a fi critic. Evaluarea acoperă ultimul AF încheiat (2020) și unitățile bugetare ale AL. 
Constă dintr-o singură dimensiune. 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-9. Accesul 
publicului la 
informații fiscale 

D  

9.1 Accesul 
publicului la 
informații fiscale 

D Municipiul Ungheni dezvăluie 3 din 5 elemente de bază și 2 din 3 
elemente suplimentare. 

 

Tabel 9.1: Accesul publicului la informații fiscale, AF 2020 

Element 

Criterii 
îndepli
nite 
(da 
/nu) 

Explicație Sursa dovezilor 

Elemente de bază 

1 Documentația propunerii de 
buget anual al executivului. 
Un set complet de documente 
de propunere a bugetului 
executivului (așa cum sunt 
prezentate de țară în IP-5) 
este disponibil publicului în 
termen de o săptămână de la 
transmiterea lor de către 
executiv legislativului. 

Da Proiectul de buget și toată 
documentația însoțitoare este 
publicat în aceeași zi cu 
depunerea la consiliul 
municipal.  
Consiliul municipal a aprobat 
bugetul municipal pe anul 
2020 prin decizia nr.10/3 din 
20 decembrie 2019 
  

Link pentru nota 
explicativă la 
proiectul de buget 
2020 
http://ungheni.md/
wp-
content/uploads/20
20/07/Not%C4%83-
informativ%C4%83-
buget-2020.pdf 
Link la proiectul de 
buget 2020  
http://ungheni.md/
wp-
content/uploads/20
20/07/Decizie-
aprob-buget-
2020.pdf 
Link la bugetele pe 
programe 2020-
2022 
http://ungheni.md/
proiecte-bugete-pe-

http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Not%C4%83-informativ%C4%83-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Not%C4%83-informativ%C4%83-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Not%C4%83-informativ%C4%83-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Not%C4%83-informativ%C4%83-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Not%C4%83-informativ%C4%83-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Not%C4%83-informativ%C4%83-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/proiecte-bugete-pe-programe-2020-2022/
http://ungheni.md/proiecte-bugete-pe-programe-2020-2022/
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Element 

Criterii 
îndepli
nite 
(da 
/nu) 

Explicație Sursa dovezilor 

programe-2020-
2022/  

2 Bugetul adoptat. Legea 
bugetului anual aprobată de 
legislativ este publicată în 
termen de două săptămâni de 
la adoptarea legii. 

Da Decizia de aprobare a bugetului 
anual se publică în aceeași zi 
după aprobarea bugetului de 
către consiliul local.  

http://ungheni.md/
wp-
content/uploads/20
20/07/Decizie-
aprob-buget-
2020.pdf  

3 Rapoartele de executare 
bugetară din cursul anului 
Rapoartele sunt puse în mod 
obișnuit la dispoziția 
publicului în termen de o lună 
de la emiterea lor, după cum 
se evaluează în IP-28. 

Nu 

Raportul privind executarea 
bugetului municipal 2020 pe 6 
luni nu a fost aprobat și publicat 
din cauza situației de pandemie.  
Raportul privind executarea 
bugetului municipal anual 2020 
(12 luni) a fost disponibil în 
termen de două luni de la 
perioada de raportare (Decizia 
nr.1/1 din 05 martie 2021). 
Datele sunt disponibile 
publicului imediat după 
aprobarea raportului de către 
consiliul municipal.  
 

Raport pe 12 luni 
pentru AF 2020: 
decizia municipală 
http://ungheni.md/
wp-
content/uploads/20
21/04/D-1-1.pdf  
anexe 
http://ungheni.md/
wp-
content/uploads/20
21/04/D-1-1-
Anexa.pdf  

4 Raportul anual de executare 
bugetară Raportul este pus la 
dispoziția publicului în termen 
de 6 luni de la încheierea 
anului fiscal. 

Da Datele și rapoartele privind 
executarea bugetului sunt puse 
la dispoziția publicului în termen 
de 2 luni (5 martie 2021) de la 
încheierea anului fiscal. 

  

Link pentru decizia 
consiliului municipal 
privind executarea 
bugetului 2020 
http://ungheni.md/
wp-
content/uploads/20
21/04/D-1-1.pdf 

5 Raportul financiar anual 
auditat, încorporat sau însoțit 
de raportul auditorului extern. 
Rapoartele sunt puse la 
dispoziția publicului în termen 
de 12 luni de la încheierea 
anului fiscal. 

Nu Legea cu privire la organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi a 
Republicii Moldova nr.260 din 
07 decembrie 2017 art. 32 al. 
(3)12, auditul financiar anual nu 
este obligatoriu pentru 
autoritățile administrației 
publice locale. Totuși, auditul 
situațiilor financiare din AF 2019 

Link pentru raportul 
de audit:  
https://ccrm.md/ro/
decision_details/108
9/hotararea-nr-3-
din-25-februarie-
2021-cu-privire-la  

 
12 Link pentru Legea nr.260 din 7 decembrie, 2017: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123538&lang=ro#  

http://ungheni.md/proiecte-bugete-pe-programe-2020-2022/
http://ungheni.md/proiecte-bugete-pe-programe-2020-2022/
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1-Anexa.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1-Anexa.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1-Anexa.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1-Anexa.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1-Anexa.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1.pdf
https://ccrm.md/ro/decision_details/1089/hotararea-nr-3-din-25-februarie-2021-cu-privire-la
https://ccrm.md/ro/decision_details/1089/hotararea-nr-3-din-25-februarie-2021-cu-privire-la
https://ccrm.md/ro/decision_details/1089/hotararea-nr-3-din-25-februarie-2021-cu-privire-la
https://ccrm.md/ro/decision_details/1089/hotararea-nr-3-din-25-februarie-2021-cu-privire-la
https://ccrm.md/ro/decision_details/1089/hotararea-nr-3-din-25-februarie-2021-cu-privire-la
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123538&lang=ro
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Element 

Criterii 
îndepli
nite 
(da 
/nu) 

Explicație Sursa dovezilor 

a început în octombrie 2020. 
Raportul a fost disponibil 
publicului pe 25 februarie 2021, 
adică la 5 luni de la data 
începerii auditului și la 14 luni 
după sfârșitul anului 2019.  

 

6 Proiect preliminar de buget 
Parametrii generali pentru 
propunerea de buget a 
executivului privind 
cheltuielile, veniturile 
planificate și datoria se pun la 
dispoziția publicului cu cel 
puțin patru luni înainte de 
începerea anului fiscal. 

Nu Nu este elaborat niciun proiect 
preliminar de buget 

 

7 Alte rapoarte de audit 
extern. Toate rapoartele 
neconfidențiale privind 
operațiunile consolidate ale  
AL sunt puse la dispoziția 
publicului în termen de șase 
luni de la prezentare. 

Da Raportul de audit al 
conformității pentru AF 2019 
realizat de CCRM pentru 
municipiul Ungheni a fost 
publicat în termen de o lună de 
la prezentarea și aprobarea de 
către membrii CCRM.  

https://ccrm.md/ro/
decision_details/108
9/hotararea-nr-3-
din-25-februarie-
2021-cu-privire-la 

8 Rezumatul propunerii de 
buget. Un rezumat clar și 
simplu al propunerii de buget 
sau al bugetului adoptat din 
partea executivului, accesibil 
experților nebugetari, adesea 
denumit „bugetul cetățenilor” 
și, dacă este cazul, tradus în 
limba locală cel mai frecvent 
vorbită, este disponibil public 
în termen de două săptămâni 
de la depunerea propunerii de 
buget din partea executivului 
în legislativ și în termen de o 
lună de la aprobarea 
bugetului. 

Da Fiecare ședință a consiliului 
municipal Ungheni este deschisă 
publicului. Cetăţenii interesaţi 
pot accesa pagina web a 
municipiului unde este 
disponibil programul ședințelor. 
Toate proiectele de documente 
conțin explicații rezumate și 
accesibile ale elementelor cheie 
ale bugetului, inclusiv 
explicațiile pentru fiecare 
impozit local. 
 

Link către anunțuri  
http://ungheni.md/c
onsultari-publice/  

 
126. Cerințele sunt îndeplinite pentru 3 elemente de bază din 5 și 2 elemente suplimentare. 
 

https://ccrm.md/ro/decision_details/1089/hotararea-nr-3-din-25-februarie-2021-cu-privire-la
https://ccrm.md/ro/decision_details/1089/hotararea-nr-3-din-25-februarie-2021-cu-privire-la
https://ccrm.md/ro/decision_details/1089/hotararea-nr-3-din-25-februarie-2021-cu-privire-la
https://ccrm.md/ro/decision_details/1089/hotararea-nr-3-din-25-februarie-2021-cu-privire-la
https://ccrm.md/ro/decision_details/1089/hotararea-nr-3-din-25-februarie-2021-cu-privire-la
http://ungheni.md/consultari-publice/
http://ungheni.md/consultari-publice/
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127. Scorul pentru această dimensiune este D. 
 

 
IP-9bis. Consultații publice 

128. Acest indicator evaluează măsura în care administrația locală efectuează consultări publice în 
pregătirea bugetului, elaborarea programelor de prestare a serviciilor și planificarea investițiilor. Conține 
trei dimensiuni și utilizează metoda M2 (AV) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Pentru IP-9bis 
acoperirea este ultimul buget prezentat consiliului municipal (2021), pentru IP-9bis.2 – ultimii trei ani 
fiscali finalizați (2018-2020), iar pentru IP-9bis.3 – ultimul an fiscal finalizat ( 2020). 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-9bis. Consultații 
publice (M2) 

C+  

9bis.1 Consultații 
publice privind 
pregătirea bugetului  

B Pentru bugetul AF 2021, consultările publice au avut loc în etapa de 
elaborare și pregătire a bugetului. Informațiile simplificate privind 
bugetul au fost publicate în avans pe site. Rezumatul contribuțiilor 
primite ca urmare a consultării publice nu a fost publicat.  

9bis.2 Consultarea 
publică în 
proiectarea 
programelor de PS 

C Procesele de participare se desfășoară pentru majoritatea 
programelor de prestare a serviciilor. Rapoartele privind opiniile, 
observațiile și propunerile făcute de cetățeni, precum și reacțiile și 
concluziile acestora nu sunt publicate.  

9bis.3 Consultații 
publice privind 
planificarea 
investițiilor 

C În timpul pregătirii proiectelor majore de investiții, se efectuează 
consultări publice pentru majoritatea proiectelor majore de investiții 
gestionate și decise de autoritatea locală. Consiliul municipal nu a 
publicat un rezumat al contribuțiilor primite. Procesul de consultare 
publică a fost cuprinzător. 

 
129. Normele de bază care reglementează transparența în procesul decizional sunt Legea nr. 239-XVI din 
13 noiembrie 2008, privind transparența în procesul decizional, Hotărârea Guvernului nr. 967 din 9 
august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, 
precum și regulamentele interne privind asigurarea transparenței decizionale de către autoritățile 
administrației publice locale ale orașului Ungheni13 aprobate prin decizia consiliului municipal nr.11/3 
din 29 decembrie 2010. 
 
130. Lansarea programului „EU4Ungheni: Regiuni-cheie” a avut loc la Ungheni pe 24 ianuarie 2020, prin 
care UE intenționează să investească 22,8 milioane EUR pentru a stimula dezvoltarea economică 
inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Ungheni și Cahul. Programul este implementat de PNUD și 
UNICEF cu îndrumarea strategică a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Astfel, în 
perioada 2019 - 2025, municipiul Ungheni și localitățile învecinate vor beneficia de asistență 
considerabilă pentru dezvoltarea socio-economică a regiunii și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. 
Programul implementează proiecte care vizează creșterea atractivității investiționale și antreprenoriale 

 
13 Link pentru regulamentul municipiului Ungheni http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/02/Regulament-cu-privire-la-
asigurarea-transparent%CC%A7ei-decizionale.pdf  

http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/02/Regulament-cu-privire-la-asigurarea-transparent%CC%A7ei-decizionale.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/02/Regulament-cu-privire-la-asigurarea-transparent%CC%A7ei-decizionale.pdf
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a regiunii, susținerea inițiativelor privind serviciile sociale, precum educația și protecția adolescenților și 
copiilor, implicarea, conectarea și abilitarea tinerilor etc.  
 
131. Programul „EU4Ungheni: Regiuni-cheie” își propune să îmbunătățească participarea cetățenilor la 
luarea deciziilor. Cetăţenii sunt implicaţi şi angajați pe tot parcursul proiectului. La evenimentul de 
lansare a fost anunțat primul concurs, un apel de căutare a ideilor noi pentru îmbunătățirea centrului 
Ungheni.14 

Dimensiunea IP-9bis.1 Consultații publice privind pregătirea bugetului 

132. În municipiul Ungheni procesul de elaborare a bugetului este însoțit de proceduri formale de 
consultare /participare publică. Consultările sunt deschise pentru toți și organizate cu participarea 
organizațiilor societății civile, a altor actori nestatali și a cetățenilor, fiind invitați la întâlnirile tematice 
conduse de autoritățile publice prin comunicări față în față în cadrul discuției bugetare. În plus, orice 
propunere poate fi trimisă electronic. La sfârșitul consultărilor publice nu au fost publicate un rezumat al 
contribuțiilor primite și o explicație a modului în care au fost luate în considerare aceste opinii. 
 
133. Pentru audierile bugetare cetățenii interesați au putut accesa fizic ședințele de dezbatere a 
bugetului din cadrul consiliului municipal și pot vizita pagina web unde este publicat proiectul de buget 
și nota explicativă la acesta înainte de ședință. Documentele sunt întocmite într-un limbaj accesibil. 
Aceste documente sunt publicate în momentul în care este afișat anunțul despre data și ora ședințelor 
din cadrul comisiilor consiliului.  
 
134. În 2020, toate ședințele Consiliului municipal au fost la dispoziția publicului, inclusiv audierile 
bugetare. Designul site-ului web al municipiului a oferit, de asemenea, o oportunitate și un acces ușor 
de utilizat pentru cetățeni de a contribui la procesul de elaborare și pregătire a bugetului. Procesul de 
consultare publică pare a fi oportun; a permis cel puțin 5 zile pentru consultare/participare publică. 
Pentru consultările procesului bugetar în 2020 a fost prevăzută 1 săptămână. 

 

135. Scorul pentru această dimensiune este B. 
 

Dimensiunea IP-9bis.2 Consultarea publică în proiectarea programelor de PS 

136. Pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali finalizați, 2018, 2019 și 2020, pentru majoritatea programelor de 
prestare a serviciilor s-au desfășurat procese de participare. Aceste procese sunt demarate odată cu 
pregătirea conceptului pentru programul de prestare a serviciilor și publicarea anunțului pe site-ul web 
al primăriei. Selectarea proiectelor se face în mod interactiv prin intermediul chestionarului. 
Chestionarul este disponibil doar în timpul votării. 15  Rapoartele privind opiniile, observațiile și 
propunerile făcute de cetățeni, precum și reacțiile și concluziile acestora nu sunt publicate pentru 
fiecare proces de participare. Propunerile/sugestiile formulate și reacțiile pentru fiecare proces de 
participare sunt incluse în decizia finală. De regulă, evenimentele de consultare sunt organizate cu 
sprijinul partenerilor sociali. În ultimii trei ani, consultările publice au fost organizate pentru: 

- Servicii de gestionare a deșeurilor (EU4Moldova) 
- Servicii de aprovizionare cu apă (EU4Moldova)  

 
14 https://eu4ungheni.md/ 
15 Link pentru anunțarea rezultatelor https://eu4ungheni.md/mai-multe-proiecte-de-infrastructura-si-servicii-publice-din-
regiunile-cahul-si-ungheni-se-vor-dezvolta-cu-suportul-uniunii-europene/  
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- Reparația drumurilor locale  

Regulamentul de asigurare a transparenței a stabilit următorul mecanism de consultare publică pentru 
prestarea serviciilor: 

a) informarea publicului cu privire la finanțarea disponibilă și planurile de investiții; 
b) consultarea cetățenilor și a asociațiilor acestora; 
c) examinarea recomandărilor cetățenilor și asociațiilor acestora; 
d) informarea publicului cu privire la decizia adoptată. 

 
137. Scorul pentru această dimensiune este C. 

 

Dimensiunea IP-9bis.3 Consultații publice privind planificarea investițiilor 

138. Planul operațional local de implementare/proiectele prioritare pentru municipiul Ungheni a fost 
elaborat pe baza rezultatelor chestionarului de consultare publică.16  
 
139. În anul 2020 au fost implementate proiecte de investiții în zonele periferice ale municipiului 
Ungheni, dintre care: 

• lucrări de construcție a 19,66 kilometri rețele de distribuție a apei și 8,09 kilometri rețele de 
canalizare în sectoarele noi din Dănuțeni, finanțare asigurată de Uniunea Europeană, prin 
intermediul GIZ; 

• pe partea Prutului au fost reabilitate șapte străzi; 

• un proiect de reabilitare a iluminatului public pentru 11 străzi realizat în Dănuțeni. 
 
140. S-au organizat consultări publice pentru majoritatea proiectelor majore de investiții gestionate și 
decise de autoritatea locală. În mod normal, se începe cu selectarea priorităților. Procedurile sunt 
aceleași ca și pentru servicii și încep cu depunerea chestionarului. Documentul de consultare include, de 
obicei, un rezumat al principalelor rezultate ale analizei economice și numărul de voturi primite de 
fiecare proiect. Rezumatul propunerilor primite nu este publicat. 

 

141. Scorul pentru această dimensiune este C. 
 

 

Pilonul 3: Gestionarea activelor și pasivelor 

 
142. Pilonul Trei măsoară eficacitatea administrării de către autorități a activelor și pasivelor și măsura în 
care aceasta permite ca investițiile publice să ofere valoare pentru bani, activele să fie înregistrate și 
gestionate, riscurile fiscale identificate, iar datoriile și garanțiile planificate, aprobate și monitorizate cu 
prudență. 

 
16 Link pentru chestionar. Nu este operațional acum, pentru că consultările s-au încheiat. http://ungheni.md/chestionar-
pentru-consultarea-publica-a-planului-operational-local-de-implementare-proiectele-prioritare-pentru-municipiul-ungheni/  

http://ungheni.md/chestionar-pentru-consultarea-publica-a-planului-operational-local-de-implementare-proiectele-prioritare-pentru-municipiul-ungheni/
http://ungheni.md/chestionar-pentru-consultarea-publica-a-planului-operational-local-de-implementare-proiectele-prioritare-pentru-municipiul-ungheni/
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IP-10. Raportarea riscurilor fiscale  

143. Acest indicator apreciază măsura în care sunt raportate riscurile fiscale pentru administrația locală. 
Riscurile fiscale pot apărea din situații macroeconomice nefaste, situații financiare ale autorităților 
locale, întreprinderilor publice și datorii contingente din programele și activitățile proprii ale 
administrației locale, inclusiv PPP. Evaluarea acestui indicator se bazează pe informațiile disponibile 
pentru 2020. Acest indicator conține trei dimensiuni și utilizează metoda M2 (AV) pentru agregarea 
scorurilor dimensiunilor. Pentru Dimensiunea 10.1 acoperă ÎP controlate de AL. Pentru Dimensiunea 
10.2 trebuie să fie entitățile APL care au relații fiscale directe cu AL. Pentru Dimensiunea 10.3 se 
evaluează pasivele contingente explicite care decurg din finanțarea proiectelor de investiții publice. 

 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-10: Raportarea 
riscurilor fiscale (M2)  

D  

10.1. Monitorizarea 
întreprinderilor 
publice 

D Municipiul nu primeşte situaţiile financiare anuale de la 
întreprinderile pe care le deţine. Aceste situaţii nu sunt auditate în 
mod regulat. 

10.2. Monitorizarea 
autorităților locale 

NA Municipiul nu are autorități locale care să-i raporteze. 

10.3. Datorii 
contingente și alte 
riscuri fiscale 

NA Municipiul nu are acorduri de parteneriat public-privat și nu are 
unități extrabugetare în sfera sa. 

 
 
Dimensiunea IP-10.1 Monitorizarea întreprinderilor publice  

144. Există 4 întreprinderi deținute de municipiu (ÎM): ÎM „Salubritate  - Ungheni”, ÎM „Servicii 
Comunale Ungheni”, ÎM ”Apă-Canal Ungheni” și ÎM „Biroul de Proiectări, arhitectură și 
sistematizări or. Ungheni” și o societate pe acțiuni „Comgaz Plus”. Discuțiile cu municipiul indică 
faptul că municipiul nu primește niciun raport financiar sau operațional de la aceste 
întreprinderi. Astfel de rapoarte sunt transmise raionului Ungheni, care consolidează într-un 
raport toate rapoartele de la întreprinderile deținute de raion însuși sau municipiile din raion. 
Rapoartele financiare ale ”Apă-Canal Ungheni" pentru anul 2020 au fost prezentate pe 26 martie 
2021, cele ale ÎM „Biroul de Proiectări, arhitectură și sistematizări or. Ungheni” - la 22 februarie 
2021 și SA ”Comgaz Plus” - 16 februarie 2021. Situațiile financiare ale acestor întreprinderi nu 
sunt publicate sau auditate în mod regulat. 

 
145. Scorul pentru această dimensiune este D. 

 

Dimensiunea IP-10.2 Monitorizarea AL 

146. Municipiul este cel mai de jos nivel de administrare și nu există autorități locale care să îi raporteze. 
 

147. Această dimensiune este NA. 
 

Dimensiunea IP-10.3 Datorii contingente și alte riscuri fiscale 
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148. Municipiul nu are acorduri de parteneriat public-privat și nu are unități extrabugetare în sfera sa. 
 
149. Scorul pentru această dimensiune este NA. 

 

IP-11. Managementul investițiilor publice 

150. Acest indicator evaluează expertiza economică, selecția, stabilirea costurilor și monitorizarea 
proiectelor de investiții publice de către administrație. De asemenea, evaluează măsura în care 
administrația publică informații despre progresul proiectelor, cu accent pe cele mai mari și mai 
semnificative proiecte. Conține patru dimensiuni și folosește metoda M2 (AV) pentru agregarea 
scorurilor dimensiunilor. Perioada de timp evaluată este ultimul AF încheiat (2020). 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-11 Managementul 
investițiilor publice 
(M2) 

D+  

11.1 Analiza 
economică a 
propunerilor de 
investiții 

C Nu există instrucțiuni pentru analiza economică a pregătirii 
propriilor proiecte de investiții. Specialistul în construcții al 
municipiului Ungheni a evaluat nevoile proiectului de investiții 
majore înainte de includerea acestuia în Strategia de dezvoltare 
economică pe termen mediu, fapt care asigură obiectivitatea 
analizei. 

11.2 Selectarea 
proiectelor de 
investiții 

С Nu există criterii de selecție stabilite pentru proiectele de investiții 
proprii. Cu toate acestea, proiectul major de investiții se numără 
printre proiectele de investiții prioritare cuprinse în Strategia de 
dezvoltare economică pe termen mediu. 

11.3 Calcularea 
costurilor proiectelor 
de investiții 

C Proiecțiile costurilor totale de capital ale proiectelor majore de 
investiții, împreună cu o divizare anuală, sunt incluse în 
documentele bugetare, dar fără estimări ale costurilor recurente 
pentru următorii trei ani sau proiecții ale costului total al ciclului de 
viață. 

11.4 Monitorizarea 
proiectelor de 
investiții 

D Costul total al proiectelor majore de investiții este monitorizat de 
către secția contabilitate în cadrul monitorizării de rutină a 
executării bugetare. Progresul fizic este monitorizat separat de o 
unitate specifică din cadrul municipiului. Rezultatele anuale nu sunt 
publicate. 

 
151. Bugetul municipal a cofinanțat în mare parte proiecte de investiții cu finanțare externă selectate 
la nivelul administrației centrale și unele proiecte proprii. Aceste proiecte au urmat Regulamentul 
Guvernului privind proiectele de investiții capitale publice17, Fondul Național de Dezvoltare Regională18, 

 
17 Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1029 din 19 decembrie 2013. 
18 Aprobat prin Hotărârea Guvernului „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

dezvoltarea regională în Republica Moldova” nr. 127 din 8 februarie 2008. 
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respectiv Regulamentul Guvernului privind fondurile ecologice19. Fiecare dintre aceste reglementări 
stabilește unele proceduri de pregătire a proiectelor, analiză economică, selecție și monitorizare. 
Autoritățile municipale nu au participat la procesul de selecție a proiectelor. A existat un singur proiect 
major de investiții finanțat din surse bugetare proprii - „Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul 
Ungheni Vale” cu un cost total de 4,4 milioane lei. 

 
Dimensiunea IP-11.1 Analiza economică a propunerilor de investiții 

152. Nu există instrucțiuni pentru analiza economică a pregătirii proiectelor de investiții. Specialistul în 
construcții al municipiului Ungheni întocmește evaluarea nevoilor de investiții. Această analiză a fost 
luată ca bază pentru includerea tuturor investițiilor proprii în Strategia de dezvoltare economică pe 
termen mediu, inclusiv proiectul major menționat mai sus. Evaluările bazate pe analiza economică includ 
analiza costurilor sociale (economice) și a beneficiilor de politică și a impactului asupra mediului. S-ar 
putea spune că obiectivitatea analizei este asigurată, întrucât evaluarea este întocmită de o altă entitate 
decât entitatea finanțatoare. 

153. Scorul pentru această dimensiune este C. 

Dimensiunea IP-11.2 Selectarea proiectelor de investiții 
 
154. Nu există criterii de selecție stabilite pentru proiectele proprii majore de investiții , dar procesul 
de prioritizare există. Proiectele proprii sunt incluse în bugetele anuale pe baza portofoliului de proiecte 
prioritare cuprinse în Strategia de dezvoltare economică pe termen mediu. Proiectele prioritare, la 
rândul lor, se bazează pe prioritățile strategice ale Strategiei. Planificarea unor astfel de cheltuieli 
capitale face parte din procesele standard de planificare bugetară. Unitățile bugetare au depus cereri 
pentru cheltuieli capitale, inclusiv pentru proiecte de investiții, în cadrul solicitărilor lor bugetare care 
sunt întocmite în limita resurselor financiare disponibile. Consiliul municipal a decis asupra bugetului 
municipal cu sumele respective alocate pentru unitățile bugetare. Având în vedere că este o procedură 
bugetară standard, același lucru s-a aplicat și pentru proiectul major de investiții evaluat pentru acest IP. 

155. Scorul pentru această dimensiune este C. 

Dimensiunea IP-11.3 Calcularea costurilor proiectelor de investiții 

156. În documentele bugetare a fost inclusă proiecția costurilor capitale totale ale proiectului major 
de investiții, împreună cu o divizare anuală. Autoritatea locală prezintă proiecțiile bugetare pe termen 
mediu în documente bugetare suplimentare. Aceste previziuni conțin costurile capitale ale proiectului 
major de investiții, împreună cu o divizare anuală. Estimările costurilor recurente pentru următorii trei 
ani sau proiecțiile costurilor totale ale ciclului de viață nu sunt incluse în documentele bugetare.  

157. Scorul pentru această dimensiune este C. 

Dimensiunea IP-11.4 Monitorizarea proiectelor de investiții 

158. Costul total și progresul fizic al proiectului major de investiții au fost monitorizate separat de 
două unități diferite; rezultatele anuale nu au fost niciodată publicate. O unitate specifică din 

 
19 Aprobat prin Hotărârea Guvernului „despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice” nr. 988/1998 din 21 

septembrie 1998. 
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cadrul municipiului este responsabilă de monitorizarea tuturor proiectelor de investiții. 
Specialiștii săi tehnici atestați efectuează monitorizarea proiectelor de investiții în baza legislației 
în vigoare în domeniul construcțiilor. Specialiștii monitorizează progresul fizic, pregătesc note 
tehnice și le trimit acestei unități. Secția contabilitate monitorizează cheltuielile capitale 
bugetare anuale pentru implementarea proiectului în cadrul monitorizării de rutină a executării 
bugetului. 

159. Scorul pentru această dimensiune este D. 
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IP-12. Gestionarea activelor publice 

160. Acest indicator evaluează administrarea și monitorizarea activelor AL și transparența înstrăinării 
activelor. Perioada de timp este ultimul AF finalizat (2020), în timp ce acoperirea este restrânsă prin 
concentrarea pe unitățile bugetare ale AL. Conține trei dimensiuni și utilizează metoda M2 (AV) pentru 
agregarea scorurilor dimensiunilor. 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-12. Gestionarea 
activelor publice (M2)  

A  

12.1. Gestionarea 
activelor financiare 

B Municipiul Ungheni ține evidența tuturor activelor financiare la 
valoarea de piață. Informațiile de performanță cu privire la activele 
financiare majore sunt publicate anual. 

12.2. Gestionarea 
activelor nefinanciare 

A Municipiul Ungheni ține registrul mijloacelor fixe. Datele sunt 
furnizate Agenției Proprietății Publice care publică un registru al 
activelor deținute de toate autoritățile locale, pe baza datelor 
transmise anual de acestea. 

12.3. Transparența 
înstrăinării activelor 

A Sunt stabilite proceduri și reguli pentru transmiterea sau 
înstrăinarea activelor financiare și nefinanciare, inclusiv informații 
care urmează să fie transmise Consiliului municipal pentru 
informare sau aprobare. Informațiile privind transmiterea sau 
înstrăinarea sunt incluse în documentele bugetare și rapoarte 
financiare. 

 
Dimensiunea IP-12.1 Monitorizarea activelor financiare 

161. Categoriile majore de active financiare deținute de municipiul Ungheni, așa cum sunt menționate 
în bilanțul întocmit de contabilul-șef ca parte a situațiilor financiare ale APL de nivel I pentru MF 
(urmând modelul FD-041) sunt numerar, împrumuturi, creanțe și capital propriu și alte forme de 
participare la capitalul întreprinderilor publice. Activele financiare sunt cotate la valoarea lor de piață. 
MF consolidează aceste informații în raportul anual de executare a bugetului pentru toate AL, care este 
publicat. 

Tabel 12.1: Înregistrarea activelor financiare, AF 2020 

Tipul de active Valoarea activului, sfârșitul AF 2020, mii 
lei  

Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul țării 42.919.418 

Alte creanțe ale instituțiilor bugetare 7.130.744 

Conturile curente în sistemul trezorerial 902.073 

Total active financiare 50.952.235 

Sursa datelor: Bilanțul contabil atașat la situațiile financiare anuale întocmite de municipiul Ungheni  

 

162. Raionul Ungheni colectează informații despre valoarea acțiunilor publice pentru cele 5 
întreprinderi deținute de municipiu și le raportează la Agenția Proprietății Publice care ține registrul 
centralizat al patrimoniului public la nivel central și local. Un astfel de raport a fost transmis la 1 ianuarie 
2021. Acesta include, printre altele, data la care a fost înregistrată proprietatea, numărul de acțiuni 
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deținute și valoarea acestora, profitul/pierderea netă și suprafața de teren deținută. Aceste informații 
sunt disponibile public pe site-ul web al agenției și sunt actualizate anual pe baza informațiilor transmise 
de AL.20 Nu sunt publicate informații despre performanța altor categorii de active financiare. 

163. Municipiul ține evidența împrumuturilor sale. Programul anual de împrumut face parte din 
documentația bugetară municipală și este raportat în rapoarte periodice de executare a bugetului.  

Scorul pentru această dimensiune este B. 
 

Dimensiunea IP-12.2 Monitorizarea activelor nefinanciare 

164. La nivel central Agenția Proprietății Publice ține Registrul patrimoniului public care este actualizat 
anual și este publicat pe site-ul său. APP transmite Guvernului până la 15 iunie anual un raport privind 
administrarea proprietății publice la data de 1 ianuarie a fiecărui an.  

165. Pentru bunurile deținute de instituțiile publice locale se ține un sub-registru separat care 
cuprinde valoarea mijloacelor fixe, valoarea obiectelor de mică valoare și scurtă durată, suprafața totală 
a imobilelor (în metri pătrați), suprafața dată în locațiune/ arendă (metri pătrați), suprafața totală de 
teren în folosinţă. Acest sub-registru este făcut public.21 Datele se extrag din rapoartele transmise de 
fiecare autoritate locală, până la data de 15 aprilie a fiecărui an cu privire la proprietatea publică 
administrată de aceasta, conform formularului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2008 privind 
Registrul patrimoniului public. Municipiul înregistrează aceste date în programul 1C. Raportul anual 
privind patrimoniul public conține informații transmise de primărie. 

166. Registrul patrimoniului public și sub-registrele sale se țin manual. Cu toate acestea, în 2021, APP 
a contractat o companie de software care lucrează la dezvoltarea unui registru electronic, care să 
permită transmiterea online a datelor de către instituțiile publice și interconectarea cu alte agenții 
guvernamentale, precum Agenția Servicii Publice pentru verificarea datelor cadastrale. 

167. În ansamblu, autoritățile publice țin evidența activelor nefinanciare în conformitate cu Planul de 
conturi la valoarea de bilanț (prețul de cumpărare minus orice amortizare) și raportează valoarea 
acestora către MF printr-un raport privind utilizarea activelor fixe și deprecierea acestora conform 
formularului model (FD-045) care face parte din rapoartele financiare anuale. Aceste informații sunt 
apoi incluse în rapoartele de executare bugetară. Raportul FD-045 include informații despre valoarea 
inițială a activelor, creșterea totală a valorii (prin achiziții, investiții capitale, reparații capitale, transfer 
gratuit, donație, reevaluare), scăderea totală a valorii prin aceleași mijloace, și bilanțul final pentru 
perioada de raportare. Municipiul ține, de asemenea, registrul de calcul al amortizării pentru mijloacele 
fixe care cuprinde codul de inventar pentru fiecare activ, durata de viață utilă, data dării în exploatare a 
imobilului, valoarea inițială, rata și suma de amortizare, activele intrate/ieșite, valoarea de bilanț, 
amortizarea anuală și valoarea rămasă. 

168. Raportul de executare a bugetului municipal pe anul 2020 conform clasificației economice oferă 
informații despre circulația în diferite categorii de mijloace fixe.22  

 
20 https://app.gov.md/registrul-patrimoniului-public-3-384 
21 https://app.gov.md/registrul-patrimoniului-public-3-384 
22 http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/03/Raport-executare-buget-mun.-Ungheni-pe-2020-1.pdf 
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Tabel 12.2: Categorii de active nefinanciare  

 

Categoria activelor Valoarea activelor la finele anului 2020,  
lei 

Clădiri 191.863 

Construcţii speciale 251.263 

Instalaţii de transmisie 8.396 

Maşini şi utilaje 19.665 

Mijloace de transport 15.626 

Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc 11.662 

Active nemateriale 79 

Alte mijloace fixe 9.070 

Investiţii capitale în active în curs de executare 6.301 

Total mijloace fixe 513.925 

Uzura mijloacelor fixe 287.917 

Amortizarea activelor nemateriale 58 

Total 287.975 

Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe 225.950 

Total stocuri de materiale 7.255 

Terenuri 424.683 

Total 657.888 

Sursa datelor: Bilanțul întocmit de municipiul Ungheni  

 

169. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 

 
Dimensiunea IP-12.3 Transparența înstrăinării activelor 

Tabel 12.3: Transparența înstrăinării activelor 

  

(da /nu) 

Proceduri pentru 

înstrăinarea 

activelor 

financiare 

stabilite 

(da /nu) 

Informații incluse în 

documente bugetare, 

rapoarte financiare 

sau alte rapoarte 

(deplin /parțial, 

specificați) 

Registrul 

resurselor 

naturale (dacă 

este cazul) 

(da /nu/ NA) 

Informații despre 

înstrăinarea 

activelor 

transmise 

consiliului 

municipal 

(da /nu) Da Da Deplin N/A Da 
Sursa datelor: diverse reglementări, documentație pusă la dispoziție de municipiul Ungheni  

170. Legea administrării proprietății publice nr. 121-XVI/2007 stabilește reguli generale de transfer, 
înstrăinare și privatizare a proprietății publice. Există, de asemenea, o serie de acte normative care 
reglementează modalități specifice de înstrăinare precum Regulamentul privind vînzarea acţiunilor 
proprietate publică la Bursa de Valori (Hotărârea Guvernului nr. 145/2008), Regulamentul privind 
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organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice 
(Hotărârea Guvernului nr. 919/2008), Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere 
(Hotărârea Guvernului nr. 136 /2009), și Legea nr. 436 privind administrația publică locală din 28 
decembrie, 2006. 

171. Aceste legi și reglementări sunt aplicate la nivelurile centrale și locale ale Guvernului. Discuțiile 
cu oficialii din secția contabilitate a municipiului au confirmat aplicarea acestor reguli și 
reglementări. 

172. Regulamentul privind casarea bunurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998 
stabilește procedurile de scoatere din bilanț a mijloacelor fixe (bunuri imobile, mașini, utilaje, unităţi de 
transport și alte bunuri uzate raportate la mijloace fixe), cu excepţia mijloacelor fixe cu destinaţie 
specială, pentru toate instituțiile bugetare, întreprinderile municipale și societăți comerciale cu capital 
integral sau majoritar municipal. Înstrăinarea bunurilor mobile (vânzarea sau casarea) se efectuează de 
către municipiu în conformitate cu prezentul regulament, care prevede înființarea unei Comisii interne 
de casare printr-un ordin, care stabilește statutul activelor fixe supuse înstrăinării și pregătește toată 
documentația necesară. Veniturile din înstrăinare se raportează ca venituri la bugetul municipal.  

173. Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
136/2009 stabilește reguli și proceduri clare de vânzare prin licitație. În astfel de cazuri, valoarea bunului 
supus vânzării este evaluată în funcție de prețul de piață de către un evaluator independent, iar 
componența Comisiei de licitație se stabilește prin Decizia Consiliului. 

174. Procedurile de înstrăinare prin vânzare sunt stabilite în Regulamentul cu privire la modul de 
determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 480 din 28 martie 2003. Acest regulament vizează întreprinderile de stat și municipale, 
autoritățile bugetare, instituțiile publice autonome și societățile comerciale cu capital integral sau 
majoritar public. Sunt vizate de regulament următoarele categorii de bunuri: clădiri, instalaţii de 
transmisie, maşini şi utilaj, tehnică de calcul, mijloace de transport, construcții nefinalizate, animale de 
lucru și productive. El stabilește criterii pentru a determina dacă bunurile nu mai pot fi utilizate, 
procedurile de obținere a autorizației de comercializare de la autoritatea publică competentă și de 
organizare a licitației. Valoarea activelor care urmează a fi vândute este stabilită de un evaluator 
independent autorizat.  

175. Procedurile de înstrăinare a activelor financiare și nefinanciare sunt stabilite prin lege, iar 
informațiile sunt transmise consiliului municipal pentru aprobare. Deciziile consiliului municipal 
referitoare la înstrăinarea bunurilor sunt făcute publice.23 

176. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 

IP-13. Managementul datoriilor 

177. Acest indicator evaluează managementul datoriei interne și externe și a garanțiilor. Acesta 
urmărește să identifice dacă sunt în vigoare practici de management satisfăcătoare, înregistrări și 

 
23 Exemplu de decizie a consiliului municipal privind înstrăinarea activelor: http://ungheni.md/wp-

content/uploads/2020/01/D-1-7.pdf și privind casarea bunurilor: http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/10/D-6-7.pdf 

http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/01/D-1-7.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/01/D-1-7.pdf
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controale pentru a asigura aranjamente eficiente și eficace. Acest indicator conține trei dimensiuni și 
utilizează metoda M2 (AV) pentru agregarea scorurilor. Perioada de timp evaluată a fost „la momentul 
evaluării” pentru IP-13.1, ultimul AF încheiat (2020) pentru IP-13.2 și „la momentul evaluării” cu referire 
la ultimii trei AF încheiați pentru IP-13.3. 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-13. Managementul 
datoriilor (M2) 

B  

13.1. Înregistrarea și 
raportarea datoriilor 
și garanțiilor 

A Municipiul Ungheni deține informații complete și exacte cu privire 
la toate împrumuturile sale (datorii interne și externe). La 
momentul evaluării nu există garanții emise întreprinderilor 
municipale. Evidențele datoriilor sunt reconciliate cu creditorii și 
actualizate în fiecare lună, așa cum se prevede în acordurile 
financiare. Contabilitatea întocmește un raport trimestrial cu 
informații despre datorii și garanții, care este înaintat raionului și 
Ministerului Finanțelor. Raportul conține stocul datoriilor, 
deservirea datoriei (plata dobânzilor) și operațiunile. 

13.2. Aprobarea 
datoriilor și 
garanțiilor 

A Legea 419/2006 spune că datoria publică, garanţiile de stat și 
politicile trebuie să fie aprobate de Ministerul Finanţelor. Consiliul 
municipal, în calitate de autoritate deliberativă a administrației 
publice locale, aprobă contractarea de noi datorii.  
 

13.3. Strategia de 
management al 
datoriilor (SMD) 

D Nu este elaborată o strategie de management al datoriei pe termen 
mediu (SMD) care să acopere datoria AL existentă și proiectată. 
Nota explicativă la documentația bugetară oferă date despre 
programul anual de îndatorare care este disponibil public ca anexă 
la decizia municipală privind aprobarea bugetului anual.  
 

 
178. Gestionarea datoriilor, alegerea instrumentelor de datorie de diferite scadențe, emiterea de 
garanții și relațiile cu investitorii, raportarea și proiecția costurilor pentru deservirea datoriei sunt 
responsabilitatea primăriei municipiului Ungheni. Contabilitatea gestionează relațiile cu Trezoreria prin 
care se efectuează plățile pentru deservirea datoriei și reconciliază plățile și sumele restante. Datoria 
este exprimată în lei moldovenești. 

179. La finele anului 2021 datoria totală a municipiului Ungheni se ridica la 0,8 la sută din veniturile 
anuale. În bugetul municipal aprobat pe 2022 este planificat să se împrumute 4,4 milioane lei și să fie 
returnate 3,6 milioane lei. La momentul evaluării nu existau garanții emise. 

 
Dimensiunea IP-13.1 Înregistrarea și raportarea datoriilor și garanțiilor 

180. Autoritatea locală respectă prevederile privind înregistrarea și raportarea datoriilor din capitolul 
VII din Legea nr.41924 din 22 decembrie 2006 privind datoria sectorului public, garanțiile de stat și 
recreditarea de stat. Conținutul și calendarul rapoartelor sunt descrise în Hotărârea Guvernului nr. 

 
24 Link pentru Legea nr. 419/2006 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=116876&lang=ro#  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=116876&lang=ro
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113625 din 18 octombrie 2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419 din 22 decembrie 
2006. Rapoartele trimestriale sunt transmise MF și acoperă toate aspectele managementului datoriilor, 
cu reconcilierea completă lunară a plăților dobânzilor și a sumelor restante. Rapoartele acoperă 
deservirea datoriei, stocul datoriilor și operațiunile fără explicații sau justificare pentru operațiuni. Toate 
datoriile sunt exprimate în lei moldovenești la cursul de schimb de la data raportării, dacă datoria este 
străină. Autoritatea locală folosește programul contabil 1C pentru înregistrarea și monitorizarea, 
efectuarea plăților și întocmirea raportului privind portofoliul de datorii. Tranzacția de debursare este 
înregistrată în sistemul contabil odată ce este creată. Evidențele se reconciliază cu instituția creditoare 
trimestrial. 

181. Rapoarte narative separate de management și statistice numai pentru municipiul Ungheni nu 
sunt disponibile publicului. Informațiile despre datoriile Consiliului Ungheni sunt disponibile doar prin 
intermediul rapoartelor consolidate întocmite de MF, care sunt publice.  

Tabel 13.1. Înregistrarea și raportarea datoriilor și garanțiilor 

Evidența 
datoriei 

interne și 
externe este 

ținută 
(da /nu) 

Frecvența 
actualizării 
înregistrăril

or 
(L/T/A) 

Înregistrăril
e sunt 

complete și 
corecte 
(da /nu) 

Frecvența 
reconcilierii 

L=Lunar 
T=Trimestrial 

A=Anual 
N=Nu se face 

(Adăugați dacă 
Toate; 

Majoritatea: 
unele; puține) 

Rapoarte 
statistice (care 

acoperă 
deservirea 

datoriei, stocul 
și operațiunile) 

întocmite 
L/T/A/N 

Informații 
suplimentare 

din reconciliere 
raportate 

(dacă nu există 
un raport 
statistic) 
(da /nu) 

Da L Da L T Da 

Sursa datelor: Rapoartele municipiului Ungheni și rapoartele Ministerului Finanțelor: 
https://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public 

182. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-13.2 Aprobarea datoriilor și garanțiilor 

Decizia privind contractarea datoriilor /acordarea garanțiilor la credite se ia de către consiliul municipal 
la propunerea primăriei, în baza dovezii conformității contractării datoriilor /acordării garanțiilor la 
credite cu plafonul stabilit la art. 15 alin. (4) din legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, privind 
finanțele publice locale. Datoria poate fi asumată de UAT numai dacă suma totală a plăţilor anuale 
(rambursarea sumei de principal, achitarea dobînzilor şi altor plăţi aferente) legate de deservirea 
datoriilor bugetelor locale la împrumuturile contractate sau garantate şi/sau care urmează a fi 
contractate sau garantate nu va depăşi 20% din totalul veniturilor anuale ale bugetului municipal, cu 
excepția transferurilor cu destinație specială. În anul 2021 acest prag a fost aprobat la nivel de 6,0% de 
către municipiul Ungheni. 

183. Decizia privind contractarea datoriilor și/sau acordarea de garanții pentru împrumuturi este 
coordonată în prealabil cu MF. Avizul MF are un caracter obligatoriu.  

 
25 Link pentru HG 1136/2007 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121747&lang=ro#  

https://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121747&lang=ro
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Tabel 13.2: Aprobarea datoriilor și garanțiilor 

Legislație 
primară 
există 

(Da/Nu; 
Denumirea 

legii) 

Politici și îndrumări 
documentate 

(Da/Nu; Denumirea 
regulamentului /politicii) 

Responsabilitatea de management al 
datoriilor 

(Da/Nu; numele și locația unității) 

Împrumuturi 
anuale 

aprobate de 
guvern sau 
legislativ 
(Da/Nu, 

specificați data 
ultimei 

aprobări) 

Îndrumări 
pentru o 
singură 

entitate de 
management 
al datoriilor 

Îndrumări 
pentru 

mai multe 
entități 

Autorizarea 
datoriilor 

încredințată unei 
singure entități 

responsabile 

Tranzacții 
raportate și 

monitorizate 
numai de o 

singură entitate 
responsabilă Da Da Da Da Da Da 

Legea 419 
din 22 

decembrie 
2006 privind 

datoria 
sectorului 

public, 
garanțiile de 

stat și 
recreditarea 

de stat 

1. Articolele 13-19 din 
Legea 397 din 16 
octombrie 2003 privind 
finantele publice locale; 

2. Hotărârea Guvernului 
(hotărârea) nr. 1136 din 
18 octombrie 2007 
privind unele măsuri de 
executare a Legii nr. 419 
din 22 decembrie 2006 
privind datoria 
sectorului public, 
garanțiile de stat și 
recreditarea de stat. 

 

Articolul 47 a 
Legii nr. 419 
/2006 spune că 
datoria publică 
precum şi 
garanţiile de stat 
sînt administrate 
integral de către 
autoritatea 
executivă a 
unităţii 
administrativ-
teritoriale 
contractante 
respective 
(Direcția Finanțe 
a municipiului). 

Articolul 12 și 
Articolul 49 din 
Legea 419/2006 
prevede că Banca 
Naţională a 
Moldovei, 
Ministerul 
Economiei şi alte 
autorităţi ale 
administraţiei 
publice centrale, 
precum şi 
autorităţile 
administraţiei 
publice locale 
prezintă 
Ministerului 
Finanţelor 
rapoarte.  

Împrumuturile 
anuale se 
aprobă prin 
decizie de 
consiliu local în 
limitele 
bugetului 
anual. 
Anexa 8 la 
Hotărârea 
nr.7/3 din 1 
decembrie 
2020.26 
 

Sursa datelor: cadrul legal al țării 
 

184. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-13.3 Strategia de management al datoriei 

185. Municipiul Ungheni nu a pregătit o strategie de management al datoriilor (SMD). Obiectivul pe 
termen lung al contractării datoriilor împreună cu un raport robust cost-risc este descris doar pentru 

 
26  Link la anexele la decizia consiliului municipal nr.7/3 din 18 decembrie 2020 http://ungheni.md/wp-
content/uploads/2021/01/Buget-2021-Anexe-la-decizia-aprobare-buget.pdf  

http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/01/Buget-2021-Anexe-la-decizia-aprobare-buget.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/01/Buget-2021-Anexe-la-decizia-aprobare-buget.pdf
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împrumutul curent într-o notă separată la Cererea de acceptare care este prezentată MF.27 O notă 
explicativă separată pentru Consiliul municipal nu este pregătită. Nota prezentată MF acoperă perioada 
pe termen mediu (trei ani) și include o descriere a structurii portofoliului de datorii existente. De 
asemenea, reflectă situația actuală a bugetului și a datoriilor și este revizuită periodic, atunci când 
bugetul anual este rectificat, ca parte a procesului de pregătire a bugetului. 

186. Nota la Cererea de acceptare pentru MF și toate anexele la aceasta nu sunt disponibile publicului. 

187. Scorul pentru această dimensiune este D. 

 

 

 
 

 
27 Link la Hotărârea Guvernului nr.1136 din 18 octombrie 2007 privind unele măsuri de executare a Legii nr. 419 din 22 
decembrie 2006 privind datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, anexa 7, partea a III-a a Regulamentul 
privind procedura de contractare a datoriei. 
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Pilonul 4: Strategie fiscală și bugetare bazate pe politici 

188. Acest Pilon evaluează dacă strategia fiscală și bugetul administrației sunt pregătite cu respectarea 
cuvenită a politicilor fiscale guvernamentale, a planurilor strategice și a proiecțiilor macroeconomice și 
fiscale adecvate. 

IP-14. Strategia bugetară pe termen mediu 

189. Acest indicator măsoară capacitatea unei AL de a elabora previziuni macroeconomice și fiscale 
solide, care sunt esențiale pentru pregătirea unei strategii fiscale sustenabile și pentru asigurarea unei 
mai mari predictibilități a alocațiilor bugetare. De asemenea, evaluează capacitatea guvernului de a 
estima impactul fiscal al schimbărilor potențiale în circumstanțele economice. Evaluarea acestui 
indicator a vizat unitățile bugetare și ultimul buget (2021) depus la autoritatea locală aleasă. Conține 
patru dimensiuni și utilizează metoda M2 (AV) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-14. Strategia bugetară 
pe termen mediu (M2) 

C 
 

14.1. Previziuni 
subiacente pentru 
bugetul pe termen 
mediu B 

Estimările de venituri se fac pentru anul bugetar și doi ani fiscali 
următori, în timp ce estimările de cheltuieli sunt făcute doar 
pentru anul bugetar. Estimările se bazează pe strategia locală și 
pe informații despre transferuri, venituri și cheltuieli, precum și 
pe indicatorii cheie demografici și macroeconomici produși de AC. 
Estimările privind veniturile și cheltuielile și ipotezele care stau la 
bază sunt transmise consiliului municipal pentru aprobare. 

14.2. Impactul fiscal al 
propunerilor de politici C 

Municipiul întocmește estimări ale impactului fiscal al majorității 
modificărilor propuse în politica de venituri și cheltuieli pentru 
anul bugetar. 

14.3. Estimări de 
cheltuieli și venituri pe 
termen mediu 

D 
Cheltuielile estimate ale municipiului sunt prezentate și aprobate 
de către Consiliu numai pentru anul următor. 

14.4. Coerența bugetului 
cu estimările anului 
precedent 

NA 
Deoarece nu există o perspectivă pe termen mediu a cheltuielilor 
municipale, nu este posibil să fie comparată estimarea anticipată 
a anului precedent cu cea reală care a avut loc în anul respectiv.  

 
Dimensiunea IP-14.1 Elaborarea bugetului 

190. Indicatorii cheie demografici și economici pentru estimarea veniturilor și cheltuielilor de către AL 
sunt produși de administrația centrală și furnizați AL în circulara bugetară (Anexa 1 la particularitățile 
privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor de buget pe anul 2021 
și a estimărilor pe anii 2022-2023) .28 Circulara a inclus, de asemenea, informații privind regulile fiscale 
și îndrumări privind pregătirea prognozelor de venituri, rezumatul politicilor și priorităților în cheltuielile 
publice, precum și limitele pentru transferurile de la administrația centrală. Totodată, estimările 
bugetului municipal pentru AF 2021 se refereau la prognoza de dezvoltare a economiei municipale 

 
28 https://mf.gov.md/ro/buget/circulara-bugetar%C4%83 



 

63 

 

pentru anii 2021 – 2025 încorporată în Strategia de dezvoltare socială și economică a municipiului 
Ungheni.29 

191. Proiectul de buget a fost elaborat pe baza programelor și performanțelor, unde se pune accent 
pe legăturile dintre politicile și strategiile naționale și locale, cu alocarea resurselor și desemnarea clară a 
modalităților de atingere a obiectivelor dorite, prin stabilirea rezultatelor măsurabile ale acțiunilor. 

192. Proiectul bugetului municipal pentru AF 2021 a inclus estimările de venituri pentru anul bugetar 
și pentru doi ani fiscali următori (tabelul 2 din nota informativă la decizia consiliului privind bugetul: 
structura veniturilor proprii ale bugetului municipal pentru anii 2020-2022). Estimările de cheltuieli au 
fost oferite doar pentru anul bugetar. Toate estimările și ipotezele care stau la bază sunt incluse în 
documentația bugetară, care este înaintată spre aprobare consiliului municipal. 

193. Scorul pentru această dimensiune este B. 

Dimensiunea IP-14.2 Impactul fiscal al propunerilor de politici 

194.  Nota informativă privind întocmirea bugetului municipal pe grupe funcționale (învățământ, 
servicii comunale, sport și tineret etc.) pe anul 2021 în documentația bugetară stabilește: 

• Pentru venituri, factorii determinanți ai calculului lor pentru 2021: modificările din legea privind 
aplicarea tarifelor și impozitelor individuale, modificările transferurilor pe tipuri și modul în care 
acestea afectează veniturile.  

• Calculul cheltuielilor se bazează pe costurile aferente bugetului și țin cont de:  
o acte normative și legislative, care reglementează activitatea domeniilor respective;  
o acte legislative și normative care reglementează aspectele legate de remunerare (cu 

modificările și completările ulterioare). 

195. Astfel, impactul fiscal al majorității modificărilor propuse este estimat pentru anul bugetar, dar 
nu pentru următorii doi ani fiscali. În proiectul de buget 2021, se pune un accent deosebit pe corelarea 
strânsă a cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse disponibile, pentru a evita angajamentele viitoare 
fără acoperire cu resurse.  

196. Scorul pentru această dimensiune este C. 

Dimensiunea IP-14.3 Estimările cheltuielilor pe termen mediu 

197. Documentația bugetară pentru AF 2021 depusă la consiliul municipal nu includea estimările de 
cheltuieli pentru următorii doi ani fiscali. În perspectiva pe termen mediu au fost oferite doar estimările 
veniturilor.  

 

 
29 http://ungheni.md/strategii-si-programe/ 
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Tabel 14.3. Estimările cheltuielilor pe termen mediu 

Clasificație An bugetar (D/N) Următoarele două AF (D/N) 

Administrativă Da Nu 

Economică Da Nu 

Program/Funcțională Da Nu 

Sursa datelor: Documentația bugetului pentru AF 2021 

198. Deci, bugetul municipal este prezentat și aprobat de către Consiliu numai pentru anul următor. 

199. Scorul pentru această dimensiune este D. 

Dimensiunea IP-14.4 Coerența bugetului cu estimările anului precedent 

200. Deoarece nu există o perspectivă pe termen mediu a cheltuielilor municipale, nu este posibil să 
se compare estimarea anticipată a anului precedent cu cea reală care a avut loc în anul respectiv.  

201. Scorul pentru această dimensiune este NA. 

 

IP-17. Procesul de pregătire a bugetului 

202. Acest indicator măsoară eficacitatea participării părților interesate relevante în procesul de 
pregătire a bugetului, inclusiv conducerea politică, și dacă această participare este ordonată și oportună. 
Evaluarea acestui indicator se referă la unitățile bugetare ale AL. Conține trei dimensiuni și folosește 
metoda M2 (AV) pentru agregarea scorurilor dimensiunii. Cuprinde ultimul buget (pentru AF 2021) 
depus la legislatura locală aleasă pentru dimensiunile 17.1 și 17.2 și ultimii trei AF finalizați (2018 – 2020) 
pentru dimensiunea 17.3.  

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-17. Procesul de 
pregătire a bugetului 
(M2) 

C  

17.1 Calendarul bugetar C Personalul financiar al primăriei pregătește proiectul de buget. 
Toate instituțiile bugetare respectă calendarul bugetar. Termenul 
limită pentru elaborarea bugetului pentru 2021 a fost de 
aproximativ o lună (mai puțin de 4 săptămâni). Prezentările sunt 
făcute în conformitate cu calendarul aprobat pentru fiecare ciclu 
bugetar separat. 

17.2 Îndrumări privind 
pregătirea bugetului 

C Primăria folosește o circulară bugetară cuprinzătoare și clară 
emisă de Ministerul Finanțelor și direcția raională pentru finanțe. 
Circulara bugetară acoperă cheltuielile bugetare totale pentru 
întregul an fiscal și regulile bugetare pentru următorii 2 ani 
suplimentari. Bugetul reflectă plafoanele sectoarelor pe fiecare 
unitate locală și tipul transferurilor. Întrucât primăria întocmește 
bugetul unităților sale subordonate, nu emite nicio circulară 
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suplimentară. Aprobarea circularei de către Guvern a avul loc 
după ce autoritățile bugetare au transmis estimările sale. 

 

17.3 Prezentarea 
bugetului către legislativ 

C Autoritatea executivă a municipiului Ungheni a înaintat consiliului 
local propunerea de buget anual cu cel puțin o lună înainte de 
începerea anului fiscal în 2 din ultimii trei ani. 

 
Dimensiunea IP-17.1 Calendarul bugetar 

203. Legea nr.181/2014 privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală stabilește 
calendarul general al procesului bugetar cu activități succesive și termene limită, după cum urmează: 

(i) autoritatea executivă locală (primăria) elaborează şi prezintă consiliului local proiectul bugetului 
local pe anul următor – pînă la 20 noiembrie; 

(ii) consiliul local adoptă bugetul local pe anul următor – pînă la 10 decembrie; 

204. Principalele activități pentru pregătirea proiectului de buget 2021 sunt prezentate în tabelul de 
mai jos.  

Tabel 17.1: Calendarul bugetar și îndrumări privind pregătirea bugetului 

Există 
un 

calenda
r 

bugetar 
(da /nu) 

Data 
circularei 
bugetare 

Termenul 
limită 
pentru 

prezentare
a 

estimărilor 

Aria de 
acoperir

e 

% de 
unități 

bugetare 
care 

respectă 
termenul 

limită 

Data 
aprobării 

plafoanelo
r de 

Cabinet30 

Estimările bugetare 
sunt revizuite și 

aprobate de Cabinet 
după finalizare (dacă 
plafoanele nu sunt 

emise) 
(da /nu) 

Da 
15 

septembrie 
2020 

În perioada 
05 

octombrie 
2020 până 

în 09 
octombrie 

2020, 
conform 

programul
ui stabilit 

Toate 100 
28 

octombrie, 
2020 

Da 

Sursa datelor: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.06/2-07 din 25 septembrie 2020 
 

205. Pe lângă circulara bugetară a MF, Direcția raională finanțe a emis circulara bugetară pentru 
bugetul 2021, care cuprindea și prognoza bugetară pentru anii 2022-2023, la 15 septembrie 2020, 
necesitând 3 săptămâni (20 de zile calendaristice) pentru depunerea estimărilor preliminare ale 
unităților bugetare raionale (subdiviziunile consiliului raional) și unităților executoare de nivel I, inclusiv 

 
30  Link pentru CBTM 2021-2023 https://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/CBTM%202021-
2023%20romana%20Aprobat.pdf 

https://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/CBTM%202021-2023%20romana%20Aprobat.pdf
https://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/CBTM%202021-2023%20romana%20Aprobat.pdf
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municipiul Ungheni. Unitățile bugetare din cadrul municipiului Ungheni nu pregătesc singure bugetul. 
Contabilii și economiștii din primărie fac această muncă.  

206. Nu a fost emis un calendar bugetar separat pentru municipiu. Prezentările, care sunt introduse 
direct în SIMF, acoperă toate proiecțiile pe termen mediu. Primăria și-a prezentat propunerile în 
conformitate cu calendarul stabilit în circulara MF și în scrisoarea direcției de finanțe raionale.  

207. Scorul pentru această dimensiune este C. 

Dimensiunea IP-17.2 Îndrumări privind pregătirea bugetului 

208. Primăria nu emite o circulară bugetară suplimentară. Procesul și pregătirea bugetului se bazează 
pe circulare(le) bugetare ale direcției finanțe a raionului Ungheni către toate unitățile bugetare locale, 
inclusiv instituțiile bugetare subordonate și autoritățile administrației publice locale de nivelul I. 
Circulara stabilește procedurile pentru întocmirea bugetului local, inclusiv orice proceduri și interacțiuni 
care implică administrația de la nivel superior. Procesele și îndrumările privind pregătirea prezentărilor 
bugetare și plafoanele prezentate în circulara bugetară sunt descrise în detaliu pentru fiecare tip de 
funcție și categorie economică de cheltuieli, ținând cont de relațiile dintre administrația locală și cea de 
nivel superior. Administrația publică la nivel municipal nu are nevoie să emită instrucțiuni bugetare 
suplimentare. 

209. Plafoanele sunt tratate ca alocații bugetare maxime calculate pentru unitățile bugetare și sunt 
legate de transferurile cu destinație generală și specială. Limitele de alocații/costuri pe niveluri 
inferioare beneficiare incluse în suma transferurilor sunt apoi utilizate pentru stabilirea bugetelor pentru 
unitățile subordonate/ domeniile funcționale, în limitele transferurilor aprobate de la bugetul de stat. 
Primarul nu emite o decizie separată în acest scop. Alocațiile bugetare finale ar putea fi ulterior ajustate 
în baza legii anuale a bugetului de stat aprobată și a nivelului transferurilor incluse în bugetul de stat.  

210. Ținând cont de faptul că bugetul este pe deplin bazat pe programe, sunt incluse standarde și 
definiții pentru pregătirea programelor și propunerilor bazate pe indicatori de performanță. 

211. Întregul proces de pregătire a bugetului se realizează în cadrul SIMF printr-un modul dedicat care 
permite generarea electronică a bugetului. Acest modul permite, de asemenea, colectarea de informații 
financiare și nefinanciare referitoare la elaborarea proiectului de buget. 

212. Deși estimările bugetare nu au fost adoptate oficial de Guvern, a fost asigurată o implicare 
politică a Guvernului în stabilirea și aprobarea plafoanelor. Ministerul Finanțelor, după coordonarea cu 
Cabinetul, a folosit plafoanele convenite, dar încă neaprobate oficial prin Hotărârea de Guvern privind 
CBTM 2021-2023 în circulara bugetului de stat 2021. Autoritățile bugetare au transmis estimările sale 
până ca circulara sa fie adoptată de către Guvern. 

213. Scorul pentru această dimensiune este C. 

Dimensiunea IP-17.3 Prezentarea bugetului la consiliul local 

214. Autoritatea executivă a înaintat consiliului municipal propunerea de buget anual cel puțin o lună 
înainte de începerea anului fiscal în ultimii trei ani. 

Tabel 17.2: Prezentarea bugetului legislativului 
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AF Data de prezentare a propunerii de buget 

2018 24 noiembrie, 2017 

2019 23 noiembrie, 2018 

2020 29 noiembrie, 2019 

Sursa datelor: Site-ul web al municipiului Ungheni 
 
215. Scorul pentru această dimensiune este C. 

IP-18. Examinarea de către legislativ a bugetelor 

216. Acest indicator evaluează natura și amploarea examinării de legislativ a bugetului anual. El 
apreciază măsura în care legislativul examinează, dezbate și aprobă bugetul anual, inclusiv măsura în 
care procedurile legislative de examinare sunt bine stabilite și respectate. Indicatorul evaluează, de 
asemenea, existența unor reguli pentru modificările bugetare în cursul anului fără aprobarea ex-ante de 
către legislativ. Evaluarea se referă la unitățile bugetare ale AL. Acest indicator conține patru dimensiuni 
și utilizează metoda M1 (WL) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Perioada de timp evaluată 
pentru dimensiunile 18.1, 18.2 și 18.4 este ultimul AF finalizat (2020), iar pentru dimensiunea 18.3 sunt 
ultimii trei AF finalizați (2018-2020). 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-18. Examinarea de 
către legislativ a 
bugetelor (M1) 

C+  

18.1. Aria de acoperire a 
examinării bugetului 

B Analiza consiliului municipal cuprinde politicile fiscale, cifrele 
agregate pentru anul ce vine, precum și detalii privind cheltuielile 
și veniturile. Propunerea de buget include previziunile fiscale pe 
termen mediu (numai pe partea veniturilor), iar prioritățile pe 
termen mediu sunt incluse în tabelele la nota explicativă și în 
bugetele bazate pe programe. 

18.2. Proceduri 
legislative pentru 
examinarea bugetului 

C Consiliul municipal aprobă și urmează procedurile de revizuire a 
bugetului prevăzute în cadrul legal; acesta a fost cazul în ultimii 
ani și în anul fiscal 2020. Nu există alte proceduri separate de 
control bugetar aprobate de consiliul municipal, în afară de 
regulamentele generale ale acestuia care prevăd crearea 
comisiilor. 

18.3. Momentul 
aprobării bugetului 

A Consiliul municipal a aprobat bugetul anual înainte de începerea 
anului în fiecare dintre ultimii trei ani fiscali. 

18.4. Reguli pentru 
ajustările bugetare de 
către executiv 

A Cadrul legal prevede reguli clare pentru rectificările bugetare pe 
parcursul anului. Regulile stabilesc limite stricte privind 
amploarea și natura modificărilor și sunt respectate în toate 
cazurile. 

 
Dimensiunea IP-18.1 Domeniul de acoperire a examinării bugetului 

217. Sistemul de examinare, aprobare și modificare a bugetului municipal este prevăzut de art. 21 din 
Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale. Examinarea efectuată de Consiliul 
municipal Ungheni se concentrează pe măsurile (venituri și cheltuieli) stabilite pe articolele din 
propunerea de buget, proiectul general de buget, agregatele de cheltuieli ale diferitor unități și instituții 
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subordonate și cheltuielile detaliate din cadrul fiecărei funcții. Documentul are următoarele anexe 
obligatorii: 

• Sinteza indicatorilor generali și a surselor de finanțare a bugetului local; 

• Componența veniturilor bugetului local; 

• Resurse și cheltuieli ale bugetului local conform clasificației funcționale și pe programe; 

• Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra cost de către autoritățile/instituțiile 
bugetare locale subordonate; 

• Transferuri de la/ către alte bugete; 

• Rezumatul proiectelor de investiții capitale finanțate de la bugetul local, inclusiv din transferuri 
de la alte bugete, precum și lista proiectelor finanțate din surse externe; 

• Numărul de personal din instituțiile bugetare finanțate de la bugetul local; 

• Programul anual de împrumut; 

• Valoarea fondului de rezervă; 

• Plafonul de îndatorare al unității administrativ-teritoriale și plafonul garanțiilor acordate de 
autoritățile administrației publice locale; 

• Alte prevederi. 

218. Prognozele fiscale pe termen mediu (numai partea veniturilor) și prioritățile bugetare sunt 
incluse în nota explicativă la proiectul de buget31 și în formatul bugetelor pe programe32, depusă 
împreună cu proiectul de documentație bugetară. Previziunile pe termen mediu nu includ detalii despre 
estimările cheltuielilor. 

Tabel 18.1: Aria de acoperire a examinării bugetului 

Legislativul 
revizuiește 

bugetul 
(D/N) 

Aria de acoperire (specificați) 

Politici fiscale 
Prognoze 
fiscale pe 

termen mediu 

Priorități pe 
termen mediu 

Cheltuieli și 
venituri 
agregate 

Detalii privind 
cheltuielile și 

veniturile 

Da Da Parțial Parțial Da Da 

Sursa datelor: Decizia Consiliului municipal Ungheni nr.10/3 din 20 decembrie 201933 
 

219. Scorul pentru această dimensiune este B. 

Dimensiunea IP-18.2 Proceduri legislative pentru examinarea bugetului 

220. Procedurile legislative generale de examinare, votare și aprobare a bugetului sunt prevăzute de 
art. 21 din Legea 397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale. În cadrul comisiilor 
permanente pentru agricultură, asistență socială și buget ale Consiliului municipal se organizează 
ședințe separate.  

 
31 Link pentru nota explicativă la proiectul de buget 2020 http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Not%C4%83-
informativ%C4%83-buget-2020.pdf  
32 Link pentru bugetele pe programe 2020 http://ungheni.md/proiecte-bugete-pe-programe-2020-2022/  
33 Link la Decizia Consiliului municipal nr.10/3 din 20 decembrie 2019 http://ungheni.md/wp-
content/uploads/2020/07/Decizie-aprob-buget-2020.pdf 

http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Not%C4%83-informativ%C4%83-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Not%C4%83-informativ%C4%83-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/proiecte-bugete-pe-programe-2020-2022/
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221. Primăria prezintă proiectul de buget pentru prima lectură și conduce procesele de negociere în 
cadrul grupului de lucru și al comisiilor consiliului municipal analizând propunerile. Amendamentele 
convenite sunt încorporate în proiectul de document și se votează în a doua lectură.  

222. Consultarea publică a fost organizată înainte de audierile din cadrul ședinței Consiliului municipal. 
Negocierile în comisiile consiliului local durează o săptămână, în funcție de termenele stabilite de MF 
pentru prezentarea proiectului de buget.  

Tabel 18.2: Proceduri legislative pentru examinarea bugetului 

Există proceduri 
legislative 

Aprobate înaintea 
audierilor bugetare 

Procedurile sunt 
respectate 

Procedurile includ 
aranjamente 

organizatorice 

Da Nu Da Da 

Sursa datelor: Site-ul web al Consiliului municipiului Ungheni34  
 
223. Autoritatea reprezentativă și deliberativă examinează proiectul de buget local în două lecturi: 

a) Prima lectură: se audiază raportul autorității executive respective asupra proiectului de buget local și 
se aprobă indicatorii bugetului generali: venituri și cheltuieli, soldul bugetar și sursele de finanțare, 
precum și plafonul de îndatorare al unității administrativ-teritoriale și plafonul de garanții acordate de 
administrația publică locală; 

b) În a doua lectură proiectul de hotărâre privind bugetul anual este examinat și votat articol cu articol 
sau, după caz, în ansamblu.  

224. Amendamentele sunt prezentate de către reprezentantul fiecărei comisii și dacă nu sunt 
adoptate inițial, pot fi prezentate și în dezbaterea finală. Modificările la articole sau estimările de 
cheltuieli care măresc estimările de cheltuieli trebuie să fie echilibrate printr-o reducere a estimărilor de 
cheltuieli în cadrul aceluiași articol (direcții și entități subordonate). Ambele lecturi au loc în aceeași 
ședință. 

225. Nu există proceduri separate pentru examinarea propunerilor de buget aprobate de consiliul 
municipal. Funcționează în conformitate cu reglementările interne generale care prevăd unele 
aranjamente organizatorice, cum ar fi, de exemplu, comisiile. 

226. Scorul pentru această dimensiune este C. 

Dimensiunea IP-18.3 Timpul aprobării bugetului 

227. Potrivit art. 21 din Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Consiliul 
municipal aprobă bugetul local anual până la data de 10 decembrie. În ultimii 3 ani, dățile de aprobare a 
bugetului nu au îndeplinit întotdeauna această cerință, însă toate bugetele anuale au fost aprobate 
înainte de începerea noului an fiscal. 

Tabel 18.3: Momentul aprobării bugetului 

 
34 Link la site-ul web al municipiului Ungheni http://ungheni.md/buget-si-taxe-locale/ 
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Bugetul pentru AF Data aprobării bugetului 

2018 15 Decembrie, 2017 

2019 7 Decembrie, 2018 

2020 20 Decembrie, 2019 

Sursa datelor: Site-ul web al municipiului Ungheni35  

228. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-18.4 Reguli pentru ajustările bugetare de către executiv 

229. Pe parcursul exercițiului bugetar, fără a afecta indicatorii aprobați prin hotărârea bugetară 
anuală, redistribuirea alocațiilor bugetare s-ar putea efectua de către administratorul de buget, primar, 
după cum urmează: 

• între categoriile economice de cheltuieli, fără creșterea cheltuielilor de personal și fără 
modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale și transferuri interbugetare; 

• între instituțiile bugetare subordonate în cadrul unui subprogram, cu respectarea limitelor 
stabilite de administratorul de buget; 

• alte redistribuiri ale alocațiilor care nu afectează limitele stabilite de autoritatea bugetară 
ierarhic superioară. 

230. Alocările rezultate din transferurile cu destinație specială primite din alte bugete nu pot fi 
redistribuite în alte scopuri. 

231. Consiliul municipal va efectua redistribuirea alocațiilor bugetare pentru bugetul anual aprobat 
până la data de 30 noiembrie a anului bugetar. Alte ajustări în limita sumei anuale aprobate între 
categoriile economice de venituri și cheltuieli care ar putea fi operate independent de către unitățile 
bugetare sunt permise până la data de 25 a fiecărei luni.  

232. Ajustările sunt strict monitorizate și respectate prin SIMF și sistemul nu permite nicio modificare 
care se abate de la agregatele bugetare aprobate.  

233. Scorul pentru această dimensiune este A.  

 

 

 
35  http://ungheni.md/decizii/ 
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Pilonul 5: Previzibilitatea și controlul executării bugetului 

234. Acest pilon evaluează dacă bugetul este implementat conform unui sistem de standarde, procese 
și controale interne eficiente, asigurându-se că resursele sunt obținute și utilizate conform destinației.  

IP-19. Drepturi și obligații pentru măsurile de venituri 

235. Acest indicator se concentrează pe administrarea impozitelor de bază ale AL. Evaluează 
procedurile utilizate pentru colectarea și monitorizarea impozitelor de bază ale AL. Conține patru 
dimensiuni și utilizează metoda M2 (AV) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Perioada de 
evaluare pentru dimensiunea 19.1 și 19.2 este la momentul evaluării, pentru dimensiunea 19.3 și 19.4 – 
ultimul an fiscal încheiat (2020). 

INDICATORI/ DIMENSIUNI SCOR 
2021  

EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-19. Administrarea 
veniturilor (M2) 

NA  

19.1. Drepturi și obligații 
pentru măsurile fiscale 

NA Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate și 
încasate de către autoritatea centrală - Serviciul Fiscal de Stat 
(SFS) din Moldova. Deși impozitul pe proprietate este colectat 
de municipiul Ungheni și administrat în mare parte de către 
SFS, acesta reprezintă aproximativ 14 la sută din totalul 
veniturilor fiscale ale municipiului Ungheni (mai puțin de 75 la 
sută din veniturile fiscale totale ale AL). Prin urmare, nu există 
impozite de bază. 

19.2. Înregistrarea și 
evaluarea impozitului pe 
proprietate  

NA Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate și 
încasate de către autoritatea centrală - SFS. Deși impozitul pe 
proprietate este colectat de municipiul Ungheni și administrat 
în mare parte de către SFS, acesta reprezintă aproximativ 14 la 
sută din totalul veniturilor fiscale ale municipiului Ungheni (mai 
puțin de 75 la sută din veniturile fiscale totale ale AL). Prin 
urmare, nu există impozite de bază. 

19.3. Managementul 
riscurilor fiscale, auditul și 
investigațiile  

NA Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate și 
încasate de către autoritatea centrală - SFS. Deși impozitul pe 
proprietate este colectat de municipiul Ungheni și administrat 
în mare parte de către SFS, acesta reprezintă aproximativ 14 la 
sută din totalul veniturilor fiscale ale municipiului Ungheni (mai 
puțin de 75 la sută din veniturile fiscale totale ale AL). Prin 
urmare, nu există impozite de bază. 

19.4. Monitorizarea 
arieratelor la impozite 

NA Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate și 
încasate de către autoritatea centrală - SFS. Deși impozitul pe 
proprietate este colectat de municipiul Ungheni și administrat 
în mare parte de către SFS, acesta reprezintă aproximativ 14 la 
sută din totalul veniturilor fiscale ale municipiului Ungheni (mai 
puțin de 75 la sută din veniturile fiscale totale ale AL). Prin 
urmare, nu există impozite de bază. 
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236. Conform Ghidului AL pentru evaluarea CPRF, acest indicator se concentrează pe administrarea 
impozitelor de bază, care ar servi drept substituenți pentru toate impozitele locale. În scopul acestui 
indicator, impozitele de bază ale AL sunt impozitele directe și indirecte majore, inclusiv cele (a) 
administrate și colectate direct de AL și/sau (b) administrate direct de AL, dar colectate de un nivel 
superior de administrație sau agenție; care reprezintă 75 la sută din veniturile fiscale totale ale AL. 

237. Potrivit art. 5 din Legea finanțelor publice locale36, veniturile municipiului Ungheni constau din 
următoarele: (i) Venituri generale: a) venituri proprii: impozitul pe bunuri imobiliare; taxa pentru 
brevetul de întreprinzător; impozitul pe venitul persoanelor fizice care desfășoară activități 
independente în comerțul cu amănuntul; impozitul privat (conform apartenenței patrimoniului); taxele 
locale, aplicate conform Codului Fiscal; plata pentru arenda proprietății publice, care ține de domeniul 
unității administrativ-teritoriale; b) defalcări de la impozitul pe venit al persoanelor fizice reținut din 
salariu - 50% din volumul total colectat pe teritoriul municipiului unde se află raionul, c) transferuri cu 
destinaţie generală și transferuri cu destinaţie specială; d) granturi pentru acoperirea deficitului 
bugetului; (ii) venituri colectate (din prestarea serviciilor publice); și (iii) granturi pentru proiecte 
finanțate din surse externe 

238. Tabelul de mai jos enumeră sursele de venituri proprii pentru municipiul Ungheni pentru ultimul 
AF2020 finalizat.  

 
36 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121302&lang=ro#  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121302&lang=ro
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Tabel 19.1. Venituri aferente municipiului Ungheni 

 

Denumirea  
Executat în 

2020 (mii lei) 
Unitate responsabilă de colectare și administrare   

Venituri totale 95.990,3    

Impozite și taxe 28.051,8  

Impozit pe venitul reținut din salariu 27.144,9 

SFS (Direcția Serviciului Fiscal de Stat Ungheni (DDF 
Ungheni), subdiviziune a aparatului central și 
colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 
spre plată/achitat  

610,6 
SFS (DDF Ungheni, subdiviziune a aparatului central 
și colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice 
care desfășoară activități 
independente, obținut din comerțul cu 
amănuntul 

100,6 

SFS (DDF Ungheni, subdiviziune a aparatului central 
și colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) 

Impozit pe venitul persoanelor fizice din 
domeniul transportului rutier de 
persoane în regim de taxi  

47,0 
SFS (DDF Ungheni, subdiviziune a aparatului central 
și colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) 

Impozitul pe venitul aferent 
operaţiunilor de predare în posesie 
şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare  

148,7 
SFS (DDF Ungheni, subdiviziune a aparatului central 
și colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) 

Impozitul pe proprietate (care 
reprezintă 14% din totalul veniturilor 
fiscale ale municipiului Ungheni). 
Acoperă următoarele elemente 
marcate cu * și cursive 

3.938,0 

 
 
 
 

Administrat în mare parte de către SFS (DDF 
Ungheni, subdiviziune a aparatului central și 

colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) și colectat de Municipiul Ungheni 

* Impozitul funciar  43,1 

* Impozitul pe bunurile imobiliare 
 

3.876,4 

* Impozitul privat încasat în bugetul 
local de nivelul I 

18,5 

Granturi primite 3.648,8 -  

Granturi primite de la organizații 
internaționale pentru proiecte finanțate 
din surse externe  

3.648,8 -  

Alte venituri  4.323,2 -  

Аrеnda terenurilor cu o altă destinație 
decât cea agricolă 

276,8 
SFS (DDF Ungheni, subdiviziune a aparatului central 
și colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) 

Taxa de оrgаnizаrе а licitațiilor și 
lоtеriilоr 

0,2 
SFS (DDF Ungheni, subdiviziune a aparatului central 
și colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) 
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Denumirea  
Executat în 

2020 (mii lei) 
Unitate responsabilă de colectare și administrare   

Plățile pentru certificatele de urbanism 
și autorizațiile de соnstrucțiе 

10,8 
SFS (DDF Ungheni, subdiviziune a aparatului central 
și colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) 

Încasări de la рrеstаrеа sеrviciilor cu 
plată  

2.379,3 
SFS (DDF Ungheni, subdiviziune a aparatului central 
și colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) 

Plata pentru arenda proprietății publice 300,2 
SFS (DDF Ungheni, subdiviziune a aparatului central 
și colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) 

Amenzi și sancțiuni contravenționale 6,0 
SFS (DDF Ungheni, subdiviziune a aparatului central 
și colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) 

Donații voluntare 1.348,3 
SFS (DDF Ungheni, subdiviziune a aparatului central 
și colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale) 

Alte venituri 1,6 
SFS (DDF Ungheni, subdiviziune a aparatului central 
și colectorii de impozite, în limitele competențelor 
sale)  

Transferuri de la bugetul de stat 56.028,5 - 

Sursa: Serviciul Fiscal de Stat și autoritățile municipiului Ungheni. 
 
IP-19.1. Drepturi și obligații pentru măsurile fiscale 

239. Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate și încasate de către autoritatea centrală - 
SFS. Deși impozitul pe proprietate este colectat de municipiul Ungheni și administrat în mare parte de 
către SFS, acesta reprezintă 14 la sută din totalul veniturilor fiscale ale municipiului Ungheni (mai puțin 
de 75 la sută din veniturile fiscale totale ale AL). Prin urmare, nu există taxe de bază și scorul pentru 
această dimensiune este NA. Cu toate acestea, mai jos sunt furnizate câteva informații importante 
despre rolul municipiului în colectarea taxelor locale și mai precis a impozitului pe proprietate.  

240. Consiliul local al Municipiului Ungheni răspunde de stabilirea listei și cotelor impozitelor locale și 
impozitului pe proprietate la adoptarea bugetului anual al unității administrativ-teritoriale respective, 
care nu poate fi mai mare decât lista și cotele maxime stabilite conform prevederilor din articolul 289 si 
anexa la Titlul VII din Codul fiscal37.  

 
241. Municipiul are o unitate specială responsabilă de colectarea impozitelor locale. Cotele 
impozitelor locale, împreună cu bugetul pentru anul fiscal următor, după aprobare de către consiliul 
local, sunt publicate pe pagina web a municipiului38. Ele sunt, de asemenea, supuse consultărilor 
publice, care se desfășoară în prealabil, adică cu două săptămâni înainte de ședința consiliului local.  

 
37 Link pentru Codul fiscal al Republicii Moldova https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128496&lang=ro#  
38 http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/01/D-7-1-Anexa.pdf 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128496&lang=ro
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242. În fiecare an, colectorul local întocmește și emite contribuabililor un aviz de plată a impozitului pe 
proprietate pentru anul în curs (pentru valoarea evaluată, existentă sau dobândită în primul trimestru al 
anului în curs) în conformitate cu modelul aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 17 din 27 
ianuarie 202039. Avizul conține informații despre proprietatea supusă impozitării și cotele, precum și 
suma calculată spre plată. Sunt indicate, de asemenea, eventualele penalități sau scutiri, impozitul pe 
proprietate fiind datorat pentru plată până la data de 30 iunie a fiecărui an. 

243. Municipiul Ungheni, în calitate de autoritate a administrației publice locale, prin serviciul local de 
colectare a impozitelor, este responsabil de ținerea evidenței contribuabililor și a obligațiilor fiscale 
calculate de serviciile respective (prevederile art. 156-158 din Titlul V din Codul fiscal) și trebuie să 
asigure colectarea impozitelor și taxelor locale. În plus, trebuie să ofere contribuabililor informații 
despre legislația fiscală, drepturile și obligațiile acestora, impozitele și taxele aprobate, modalitatea și 
termenele lor de plată, precum și actele normative privind impozitele și taxele administrate. Serviciul 
local de colectare a impozitelor trebuie să colaboreze cu SFS și direcțiile sale teritoriale. 

244. Scorul pentru această dimensiune este NA. 

 
IP-19.2. Înregistrarea și evaluarea impozitului pe proprietate  

245. Registrul bunurilor imobile „Cadastru”40 este administrat și ținut de administrația centrală (AC) - 
Agenția Servicii Publice (ASP), care este responsabilă de serviciile cadastrale. Conform ghidului pentru 
AL, în cazul în care registrul impozitului pe proprietate este administrat și menținut de către AC sau o 
altă AS, fără nicio implicare administrativă din partea AL, această dimensiune nu este aplicabilă (NA) 
pentru AL care se evaluează. De aceea, scorul pentru această dimensiune este NA. Totuși, mai jos sunt 
furnizate câteva informații importante despre plenitudinea registrului bunurilor imobile „Cadastru”, 
reevaluarea și provocările cheie.  

246. Registrul „Cadastru” conține următoarele informații: numărul cadastral, adresa sau locația, zona, 
utilizarea, tipul proprietății, valoarea evaluată, ultima dată de evaluare și eventualele limitări. 
Majoritatea datelor sunt disponibile publicului larg. ”Cadastru” este direct legat de sistemul de 
înregistrare a contribuabililor prin Sistemul Informațional Automatizat „Cadastrul Fiscal”41, care este 
administrat de SFS cu suportul TI oferit de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF). 
Autoritățile locale nu sunt implicate din punct de vedere administrativ, în afară de colectorii locali de 
taxe, care verifică dacă informațiile din declarația contribuabilului sunt complete și corecte. În cazul în 
care se identifică o eroare sau este necesară efectuarea oricăror modificări, colectorii locali alertează 
operatorii CTIF pentru a efectua corectarea respectivă și/sau modificările în sistem. Sistemul „Cadastrul 
fiscal” este actualizat periodic cu datele primite de la sistemul „Cadastru” în baza memorandumului de 
înțelegere semnat între ASP și SFS. 

247. Reevaluarea bunurilor imobile trebuie să fie efectuată de către organele cadastrale teritoriale o 
dată la 3 ani, cu respectarea procedurilor stabilite de Ministerul Finanțelor. Cu toate acestea, din cauza 
lipsei de finanțare, reevaluarea bunurilor imobile nu a fost efectuată. Respectiv, valoarea evaluată a 

 
39 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126085&lang=ro# 
40 https://www.cadastru.md/ecadastru/f?p=100:1:2977444018234559 
41 Link pentru Sistemul Informațional Automatizat “Cadastru” https://cadastru.sfs.md/  

https://cadastru.sfs.md/
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bunurilor imobile cuprinsă în registru este învechită (mai mult de 10 -12 ani), cu diferențe semnificative 
întâlnite în valoarea bunurilor imobile ale municipiului/orașului și satului.  

248. Autoritatea administrației publice locale poate iniția procesul de evaluare sau reevaluare a 
bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială respectivă, inclusiv culegerea datelor inițiale 
privind bunurile imobile, cu transmiterea ulterioară a datelor către organele cadastrale teritoriale pentru 
evaluare în modul stabilit prin lege. În aceste cazuri, finanțarea lucrărilor de evaluare și reevaluare a 
imobilelor se va efectua de la bugetul local. 

249. Scorul pentru această dimensiune este NA. 

 
IP-19.3. Managementul riscurilor fiscale, auditul și investigațiile 

250. Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate și încasate de către autoritatea centrală - 
SFS. Deși impozitul pe proprietate este colectat de municipiul Ungheni și administrat în mare parte de 
către SFS, acesta reprezintă aproximativ 14 la sută din totalul veniturilor fiscale ale municipiului Ungheni 
(mai puțin de 75 la sută din veniturile fiscale totale ale AL). Prin urmare, nu există impozite de bază.  

251. Scorul pentru această dimensiune este NA. 

 
IP-19.4. Monitorizarea arieratelor la impozite 

252. Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate și încasate de către autoritatea centrală - 
SFS. Deși impozitul pe proprietate este colectat de municipiul Ungheni și administrat în mare parte de 
către SFS, acesta reprezintă aproximativ 14 la sută din totalul veniturilor fiscale ale municipiului Ungheni 
(mai puțin de 75 la sută din veniturile fiscale totale ale AL). Prin urmare, nu există impozite de bază.  

253. Scorul pentru această dimensiune este NA. 

IP-20. Evidența veniturilor 

254. Acest indicator evaluează procedurile de înregistrare și raportare a încasărilor de venituri, 
consolidarea veniturilor colectate și reconcilierea conturilor de venituri. Conține trei dimensiuni și 
folosește metoda M1 (WL) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Evaluarea acestui indicator 
cuprinde unitățile bugetare AL și UEB „la momentul evaluării”. 

 

INDICATORI/ DIMENSIUNI SCOR 
2021  

EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-20. Evidența veniturilor 
(M1) 

А  

20,1. Informații privind 
colectarea veniturilor 

А Datele sunt consolidate zilnic. SFS și secția contabilitate a 
Municipiului Ungheni are acces la datele Trezoreriei de Stat 
privind veniturile încasate lunar/zilnic/în timp real. Informațiile 
sunt prezentate pe tipuri de venituri divizate conform 
clasificației economice. Toate veniturile sunt consolidate într-
un raport. 

20.2. Transferul А Toate veniturile fiscale și taxele sunt plătite direct în conturile 
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colectărilor de venituri înregistrate la Trezorerie – separat pentru fiecare tip de venit 
fiscal. Prin urmare, toate veniturile din impozite și taxe sunt 
transferate direct Trezoreriei în termen de 24 de ore. 

20.3. Reconcilierea 
conturilor de venituri 

NA Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate și 
încasate de către autoritatea centrală - SFS. Deși impozitul pe 
proprietate este colectat de municipiul Ungheni și administrat 
în mare parte de către SFS, acesta reprezintă aproximativ 14 la 
sută din totalul veniturilor fiscale ale municipiului Ungheni (mai 
puțin de 75 la sută din veniturile fiscale totale ale AL). Prin 
urmare, nu există taxe de bază și scorul pentru această 
dimensiune este NA. 

 
 
Dimensiunea IP-20.1 Informații privind colectarea veniturilor 

255. Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate și încasate de către autoritatea centrală - 
SFS, în numele municipiului Ungheni. Trezoreria de Stat furnizează atât SFS, cât și secției 
contabilitate a municipiului Ungheni informații cu privire la veniturile încasate lunar/zilnic/în 
timp real. Același lucru este valabil și pentru impozitele pe proprietate încasate de colectorul 
local. Informațiile privind încasările totale ale veniturilor sunt divizate pe tipuri de venituri 
utilizând clasificația bugetară economică la nivel de 6 semne (max). Raportul consolidat acoperă 
toate sursele de venituri proprii (atât veniturile fiscale, cât și cele nefiscale, inclusiv impozitul pe 
proprietate), precum și transferurile de la bugetul de stat. Aceasta înseamnă că soldul fiecărui 
cont de trezorerie se face la sfârșitul zilei de lucru, permițând verificarea corectitudinii acestora 
prin compararea sumelor cu proiecțiile aprobate. 

256. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-20.2 Transferul colectărilor de venituri 

257. Toate impozitele și taxele se plătesc în conturile Trezoreriei de Stat conform clasificației 
economice și Registrului codurilor IBAN42, iar transferul este imediat. Plățile sunt transferate în Contul 
Unic Trezorerial (CUT) și reflectate simultan pe teritorii administrative și pe coduri de clasificare a 
veniturilor. Trezoreria de Stat și oficiile sale regionale transmit zilnic și, în format electronic, informații cu 
privire la plăți (dosar informativ privind documentele de plată).  

258. În ceea ce privește impozitul pe proprietate care se încasează de Municipiul Ungheni, acestea de 
asemenea sunt plătite în conturile Trezoreriei de Stat. În cazul în care colectorii locali primesc plata în 
numerar, aceasta este transferată imediat în contul de trezorerie (IBAN) prin intermediul băncii 
comerciale în aceeași zi. 

259. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-20.3 Reconcilierea conturilor de venituri 

260. Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate și încasate de către autoritatea centrală - 
SFS. Deși impozitul pe proprietate este colectat de municipiul Ungheni și administrat în mare parte de 

 
42 Registrul este publicat pe site-ul MF: https://mf.gov.md/ro/iban 
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către SFS, acesta reprezintă aproximativ 14 la sută din totalul veniturilor fiscale ale municipiului Ungheni 
(mai puțin de 75 la sută din veniturile fiscale totale ale AL). Prin urmare, nu există taxe de bază și scorul 
pentru această dimensiune este NA. 

261. Scorul pentru această dimensiune este NA.  

IP-21. Previzibilitatea alocării resurselor în cursul anului  

262. Acest indicator evaluează măsura în care MF este capabil să prognozeze angajamentele și 
cerințele de numerar și să ofere informații fiabile cu privire la disponibilitatea fondurilor către unitățile 
bugetare pentru prestarea serviciilor. Acoperirea evaluării include unitățile bugetare ale AL. Perioada de 
timp examinată pentru 21.1, 21.2 și 21.4 este la „momentul evaluării”, iar pentru 21.3, ultimul AF 
finalizat (2020). Conține patru dimensiuni și utilizează metoda M2 (AV) pentru agregarea scorurilor 
dimensiunilor. 

INDICATORI/ DIMENSIUNI SCOR  EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-21. Previzibilitatea 
alocării resurselor în 
cursul anului (M2) 

B+  

21.1. Consolidarea 
soldurilor de numerar 

A Guvernul Moldovei operează un CUT în cadrul căruia fiecare 
unitate bugetară, inclusiv entitățile locale, are propriul sub-
cont. Toate conturile sunt consolidate zilnic. 

21.2. Prognoza și 
monitorizarea 
numerarului 

B Pe baza bugetului anual se întocmește un flux al mijloacelor 
bănești anual. Având în vedere că transferurile reprezintă cea 
mai mare parte a veniturilor și sunt primite lunar, se elaborează 
un plan lunar. Acesta este ajustat în funcție de momentul în 
care veniturile sunt primite lunar. Întrucât veniturile din sursă 
proprie sunt încasate trimestrial, ajustarea se face trimestrial. 
Pe baza acestei previziuni de venituri, achizițiile sunt planificate 
în mod corespunzător. 

21.3. Informații privind 
plafoanele 
angajamentelor 

A Municipiul își planifică execuția bugetară pentru întregul an pe 
baza previziunilor sale privind fluxul mijloacelor bănești, astfel 
încât angajamentele să poată fi planificate în consecință.  

21.4. Semnificația 
rectificărilor bugetare în 
cursul anului 

C Au existat șase rectificări în cursul anului care au necesitat 
aprobarea Consiliului municipal. 

 

Dimensiunea IP-21.1 Consolidarea soldurilor de numerar 

263. CUT este deschis în BNM și are subconturi bancare separate pentru Bugetul Public Național, care 
include entități individuale ale administrației locale. Secția contabilitate a municipiului are acces 
în timp real la situația consolidată a fondurilor sale în CUT. 

264. Guvernul Moldovei operează un CUT în cadrul căruia fiecare unitate bugetară, inclusiv entitățile 
locale, are propriul sub-cont. Toate conturile sunt consolidate zilnic.  

Tabel 21.1: Consolidarea soldurilor bancare și de numerar (rezumat) 



 

79 

 

Amploarea 
consolidării 

(Toate, majoritatea, < 
majoritatea) 

 Frecvența consolidării 
(Z, S, L) 

 Toate L 

Sursa datelor: discuție cu municipiul și oficiul de trezorerie regional 

265. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-21.2 Prognoza și monitorizarea numerarului 

266. Pe baza bugetului anual se întocmește o previziune anuală a fluxului de numerar în termen de 30 
de zile de la aprobarea bugetului anual dar nu mai târziu de 1 ianuarie a anului bugetar (alin. (3), art. 29 
din Legea finanțelor locale 397/2003). Având în vedere că transferurile reprezintă cea mai mare parte a 
veniturilor și acestea sunt primite lunar, un plan lunar este pregătit și ajustat în funcție de momentul în 
care veniturile sunt primite lunar. Întrucât veniturile din sursă proprie sunt încasate trimestrial, ajustările 
necesare se fac trimestrial. Pe baza acestei previziuni de venituri, achizițiile sunt planificate în mod 
corespunzător. 

267. Scorul pentru această dimensiune este B. 

Dimensiune IP-21.3 Informații privind plafoanele angajamentelor 

268.  Din moment ce este aprobat bugetul, municipiul are dreptul să își planifice execuția bugetară 
pentru întregul an pe baza previziunilor sale privind fluxul mijloacelor bănești, astfel încât 
angajamentele să poată fi planificate în consecință.  

269. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-21.4 Semnificația rectificărilor bugetare în cursul anului 

270. Articolul 28 din Legea finanțelor publice locale nr. 397/2003 prevede că rectificările la alocările 
bugetului local în cadrul unui an bugetar se pot face în mod normal de două ori pe an, nu mai devreme 
de 1 iulie și nu mai târziu de 1 noiembrie. Două situații pot declanșa modificarea bugetului: (i) 
necesitatea revizuirii cheltuielilor și (ii) tendința de înrăutățire a echilibrului bugetar. Cu toate acestea, 
termenele de procesare a celei de-a doua rectificări nu sunt de obicei respectate, deoarece Guvernul 
poate aloca transferuri suplimentare aproape de sfârșitul anului. Pentru a evita orice divergențe, 
consiliul examinează toate modificările bugetare după ce le primesc. Au existat șase rectificări în cursul 
anului care au necesitat aprobarea Consiliului municipal în ultimul an încheiat. Modificările la buget s-au 
produs în principal din cauza majorării transferurilor de la bugetul de stat. 

Tabel 21.4: Modificări la bugetul municipiului Ungheni în anul 2020, mii lei 

Bugetul 
municipal 

Bugetul 
inițial 
(12 
decembrie, 

Prima 
modificare 
(17 ianuarie 
2020)43 

A doua 
modificare 
(27 martie 
2020) 

A treia 
modificare 
(22 mai 
2020) 

A patra 
modificare 
(17 iulie 
2020)44 

A cincea 
modificare 
(29 
septembrie 

A șasea 
modificare 
(18 
decembrie 

 
43 http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/01/D-1-2.pdf 
44 http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/D-5-1.pdf 
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2019)  2020)45 2020)46 

Venituri 99.162 103.450 105.820 108.108 109.673 109.816 109.526 

Cheltuieli 95.726 100.456 102.836 105.124 106.689 108.737 108.447 

Sursa: decizii ale consiliului municipal 

271. Scorul pentru această dimensiune este C. 

 
IP-22. Arieratele la cheltuieli 

272. Acest indicator apreciază măsura în care există un stoc de arierate și măsura în care o problemă 
sistemică în acest sens este abordată și pusă sub control. Conține două dimensiuni și folosește metoda 
M1 (WL) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Perioada de timp evaluată pentru 22.1 sunt ultimii 
trei AF finalizați (2018 – 2020), iar pentru 22.2 este „la momentul evaluării”. Acoperirea cuprinde 
unitățile bugetare ale AL.  

INDICATORI/ DIMENSIUNI SCOR  EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-22. Arieratele la 
cheltuieli (M1) 

A  

22.1. Stocul arieratelor la 
cheltuieli 

A Nu există arierate. 

22.2. Monitorizarea 
arieratelor la cheltuieli 

A Arieratele sunt incluse ca articol în sistemul de clasificație 
bugetară. Unitățile executoare trebuie să raporteze lunar 
datele privind arieratele către raion care raportează 
Ministerului Finanțelor. 

 

Dimensiunea IP-22.1 Stocul arieratelor la cheltuieli  

273. Dacă o factură verificată care îndeplinește termenii și condițiile unui contract este neachitată 
după 30 de zile, aceasta este clasificată drept arierat (Ordinul MOF nr. 121 din 14 septembrie 2016 
privind modalitatea de determinare și raportare a creanțelor și datoriilor cu termen expirat (arierate)). 
Nu există arierate în rapoartele financiare ale municipiului. 

274. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-22.2 Monitorizarea arieratelor la cheltuieli 

275.  Ordinul MF nr.121/2016 precizează modalitatea de determinare și raportare a creanțelor și 
datoriilor cu termen expirat (arierate)). Informațiile privind datoriile cu termene de plată (arierate) 
expirate ale bugetului de stat și bugetelor locale se primesc și se generalizează lunar, și sunt publicate pe 
site-ul MF.47 Se efectuează analiza și identificarea măsurilor de reducere a arieratelor, iar informațiile 
respective sunt transmise și Inspecției Financiare pentru verificarea corectitudinii determinării 
arieratelor și, dacă este cazul, aplicarea sancțiunilor conform Codului Contravențional.  

 
45 http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/10/D-6-22-Anexa.pdf 
46 http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/01/D-7-29-Anexa.pdf 
47 accesat la linkul: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare 

http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare
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276. Arieratele sunt incluse ca articol în sistemul de clasificație bugetară. Unitățile executoare trebuie 
să raporteze lunar datele privind arieratele către MF (Forma FD-049) . Informațiile privind structura 
arieratelor sunt apoi generate lunar în rapoartele de executare bugetară ale MF. Raportul anual de 
executare bugetară (Formular FD-044) întocmit de unitățile executoare cuprinde date despre arierate, 
dacă există. 

277. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 

IP-23. Controale la salarizare 

278. Acest indicator se referă numai la salarizarea pentru funcționarii publici: cum este gestionată, 
cum sunt realizate schimbările și cum se asigură coerența cu administrarea evidenței personalului. 
Salariile pentru munca ocazională și indemnizațiile discreționare care nu fac parte din sistemul de 
salarizare sunt incluse în evaluarea controalelor interne non-salariale, IP-25. Acest indicator conține 
patru dimensiuni și utilizează metoda M1 (WL) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Perioada de 
timp evaluată pentru 23.1, 23.2 și 23.3 este la „momentul evaluării”, iar pentru 23.4 include ultimii 3 AF 
finalizați (2018-2020). Acoperirea evaluării include unitățile bugetare și UEB. 

INDICATORI/ DIMENSIUNI SCOR  EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-23. Controale la 
salarizare (M1) 

B+  

23.1. Integrarea salarizării 
și a evidenței 
personalului 

A Managementul resurselor umane și al salarizării este centralizat 
în primărie. Statele de plată și evidențele de personal sunt 
integrate în programul de contabilitate și sunt susținute de 
documentație completă pentru toate modificările aduse 
înregistrărilor de personal în fiecare lună. Sunt verificate în 
raport cu datele de salarizare din luna precedentă. Angajarea și 
promovarea personalului sunt controlate printr-o listă de 
posturi de personal aprobată. 

23.2. Gestionarea 
modificărilor de salarizare 

A Modificările necesare la evidența personalului și la salarizare 
sunt actualizate lunar, în general la timp pentru plățile din luna 
următoare. Nu au existat cazuri care să necesite ajustări 
retroactive. 

23.3. Controlul intern al 
salarizării 

A Instituțiile bugetare au reguli și proceduri clare și detaliate 
pentru efectuarea modificărilor informațiilor privind personalul 
și statul de plată, care includ cerința de semnătură a 
persoanelor autorizate. Modificările aduse statului de plată 
asigură o pistă de audit clară. 

23.4. Auditul salariilor B Auditurile la salarizare nu sunt efectuate anual. În 2020, Curtea 
de Conturi a realizat auditul financiar pentru AF 2019, care a 
inclus aspecte legate de salarizare. Inspecția Financiară a 
efectuat o inspecție care a acoperit perioada 01 septembrie 
2016 - 30 septembrie 2021. Inspecția a cuprins toată activitatea 
financiară, inclusiv gestionarea salariilor. 
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279. Există principalele documente de reglementare care prevăd organizarea salariilor personalului 
din sectorul bugetar, numărul de angajați și timpul utilizat. Acestea includ: 

(i) Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.48 

(ii) Legea nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.49 

(iii) Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice.50 

(iv) Hotărârea Guvernului Nr. 1231 din 12-12-2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
270/2018.51 

(v) Ordinul MF Nr. 218 din 28-12-2018 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de 
încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar52 

280. Datele privind salarizarea pentru sectorul bugetar sunt atât centralizate, cât și informatizate. 
După intrarea în vigoare a noii legi a salarizării nr. 270/2018, datele salariale sunt colectate de la 
autorități, și sunt generalizate și centralizate în programul software specializat Q-lick. În fiecare lună, 
datele reale privind numărul de angajați sunt raportate prin intermediul SIMF folosind Raportul FD-050 
prezentat de fiecare autoritate publică. Direcția politici salariale a MF este responsabilă de gestionarea 
evidenței și a bazei de date a personalului din sectorul bugetar. 

Dimensiunea IP-23.1 Integrarea salarizării și a evidenței personalului  

281. Unitățile individuale sunt responsabile de ținerea evidenței salariilor angajaților lor. În municipiul 
Ungheni, pentru majoritatea unităților statul de plată a angajaților este completat de primărie, iar 
unitatea bugetară este responsabilă doar de ținerea evidenței personalului. Evidența personalului și a 
schemelor de încadrare se face în programul de contabilitate. Contabilitatea salariilor se face atât în 
sistem automat cât și manual în MS Excel. Unitatea de resurse umane este responsabilă de evidența 
angajaților și direcția de contabilitate pentru contabilizarea tuturor plăților angajaților în conformitate 
cu schema de încadrare.  

282. Orice angajare sau promovare a unui angajat se realizează pe bază de concurs în limitele schemei 
de încadrare aprobate și coordonate cu Cancelaria de Stat.  

283. Reconcilierea fondului de salarizare cu evidența personalului se efectuează lunar. Specialistul RU 
verifică fișa orelor de lucru cu informațiile cuprinse în fișa de personal și depune fișele la contabilitate 
(contabil). Contabilitatea verifică datele din tabelul de informații din contul de salarii la calcularea 
salariilor. Aceste calcule sunt făcute luând în considerare toate schimbările de personal. În primărie sunt 
două persoane responsabile de salarizare. 

Tabel 23.1: Controale la salarizare 

Funcția 
da 

/nu 
De cine: 

Frecvența (dacă este 
cazul) 

 
48 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128269&lang=ro#  
49 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128500&lang=ro#  
50 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125244&lang=ro#  
51 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126510&lang=ro#  
52 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111381&lang=ro  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128269&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128500&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125244&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126510&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111381&lang=ro
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Angajarea și Promovarea 
verificate cu lista de 
încadrare aprobată 

Da Contabilitatea și RU 
De fiecare dată când 
funcția este anunțată  

Reconcilierea salarizării și 
baza de date a personalului 

Da Contabilitatea și RU 
Lunar, când se 

calculează salariul 
lunar Documentația păstrată 

pentru modificarea 
salariilor 

Da Contabilitatea și RU 
De fiecare dată când se 

aprobă modificări 

Salariile verificate și 
revizuite pentru a detecta 
variațiile față de ultimul 
stat de plată 

Da Contabilitatea 
Lunar, când se 

calculează salariul 
lunar 

Actualizări ale evidențelor 
personalului și ale salariilor  

Da Contabilitatea  
Lunar, când se 

calculează salariul 
lunar 

Actualizările includ 
validarea cu lista 
personalului aprobat 

Da Contabilitatea și RU 
De fiecare dată când se 

aprobă modificări 

Pista de audit a 
controalelor interne 

Da Curtea de Conturi Pe parcursul auditurilor 

Audituri ale salariilor în 
ultimii trei ani 

Da Inspecția financiară, Curtea de Conturi 
Pe parcursul 

auditurilor: 2020 și 
2021 Sursele datelor: Rezultatele interviurilor, rapoartele de audit 

 
284. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 
Dimensiunea IP-23.2 Gestionarea modificărilor de salarizare  

285. Orice modificări necesare la baza de date a personalului sunt procesate în timp util printr-un 
raport de modificare, iar acest lucru este văzut printr-o pistă de audit. Prevederile legale cer ca 
modificările condițiilor de salarizare și a numărului de personal să fie coordonate cu MF.  

286. Așa cum se menționează în Dimensiunea 23.1, Raportul operativ lunar privind statele şi efectivul 
de personal (FD 050) ajută la monitorizarea numărului de angajați, pentru a asigura aplicarea corectă a 
cadrului legal în vigoare. Programul de contabilitate are un modul separat care îi permite să 
monitorizeze dacă personalul și nivelurile de salarizare se încadrează în bugetul aprobat. Accesul la 
program este monitorizat doar de contabilitate și este restricționat pentru alt personal. 

287. Instituțiile bugetare au reguli și proceduri clare și detaliate pentru efectuarea modificărilor 
informațiilor privind personalul și statul de plată, care includ cerința de semnătură a persoanelor 
autorizate. Modificările datelor privind personalul și salariile sunt efectuate cu aprobarea directorului 
fiecărei instituții bugetare. Numai personalul autorizat din contabilitate (sau funcționarul în lipsa RU) 
poate face modificări la informațiile privind personalul și salariul specificate în fișele postului.  

288. Informațiile despre modificări sunt stocate atât în ceea ce privește informațiile înregistrate în 
sistemele automatizate, cât și informațiile despre contabilizarea salariilor, care sunt înregistrate în 
programul de contabilitate. Municipiul Ungheni stochează datele în programul de contabilitate 
specializat pentru instituțiile bugetare. 
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289. Ajustările retroactive sunt foarte rare, doar ca urmare a erorilor. Alte tipuri de ajustări nu au loc 
deoarece modificările în statul de plată în urma schimbărilor relevante ale statutului personalului, se 
realizează numai după aprobarea unei astfel de hotărâri de către consiliul local.  

290. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-23.3 Controlul intern al salarizării  

291. În primăria Ungheni, calculul salariului este responsabilitatea a doi contabili. Controalele interne 
sunt efectuate de contabilul-șef care răspunde de verificarea, calculele și corectitudinea plăților 
separate.  

292. Sistemul de contabilitate are acces restricționat. Programul centralizat de resurse umane pentru 
toate unitățile bugetare restricționează accesul utilizatorilor neautorizați; acesta generează o pistă de 
audit pentru utilizatorii autorizați. Utilizatorii autorizați au coduri de acces la intrare.  

293. Calculele ar putea fi ajustate, dar plafonul de salarizare nu poate fi modificat. Astfel de modificări 
sunt considerate încălcări ale regulilor. Sistemul de contabilitate poate genera rapoarte care să arate și 
să mențină un istoric permanent al tranzacțiilor împreună cu datele persoanelor autorizate. 

294. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-23.4 Auditul salarizării 

295. Auditurile la salarizare sunt efectuate în mod regulat, dar nu anual.  

296. Salarizarea din sectorul public este verificată prin audituri externe efectuate de către CCRM. 
Inspecția financiară din subordinea MF verifică și calculele salariilor în timpul misiunilor de inspecție.  

297. CCRM, în timpul ultimei misiuni de audit financiar pentru 2019, și Inspecția Financiară în timpul 
inspecției sale a AF 2018-2021, au verificat separat procedurile și plățile de salarizare. Aceste verificări 
cuprind evidența personalului, calculul salariilor și existența controalelor interne asupra modificărilor 
legate de personal. Auditorii /inspectorii verifică dacă modificările în evidențele personalului și calculul 
salariilor sunt efectuate în timp util, dacă listele de salarii sunt documentate corespunzător și dacă 
angajații respectivi sunt autorizați să primească o anumită sumă și dacă aceștia există efectiv fizic.  

298. În urma auditurilor financiare externe efectuate de Curtea de Conturi și a inspecțiilor efectuate 
de către Inspecția Financiară a bugetului municipiului Ungheni, au fost identificate unele încălcări legate 
de: 

- aplicarea gradelor de salarizare aferente studiilor; 
- plata premiilor peste pragul stabilit;  
- calculul suplimentelor salariale pentru muncă cu jumătate de normă. 

299. Scorul pentru această dimensiune este B. 
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IP-24. Achizițiile 

300. Acest indicator examinează aspectele cheie ale managementului achizițiilor. Se concentrează pe 
transparența aranjamentelor, cu accent pe proceduri deschise și competitive, monitorizarea rezultatelor 
achizițiilor și accesul și modalitățile de contestare. Perioada de timp examinată este ultimul AF finalizat 
(2020), iar evaluarea acoperă unitățile bugetare și UEB. Conține următoarele patru dimensiuni și 
utilizează metoda M2 (AV) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor.  

INDICATORI/ DIMENSIUNI SCOR  EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-24. Achiziții (M2) A  

24.1. Monitorizarea 
achizițiilor 

A Bazele de date și evidența achizițiilor sunt ținute de municipiul 
Ungheni. Informațiile sunt complete și exacte pentru toate 
metodele de achiziție. 

24.2. Metode de achiziții A În 2020, toate contractele au fost atribuite prin metode 
competitive. 

24.3. Accesul publicului la 
informațiile despre 
achiziții 

B 5 din 6 cerințe cheie privind informațiile despre achiziții sunt 
puse la dispoziția publicului. 

24.4. Gestionarea 
contestațiilor privind 
achizițiile 

A Sistemul de contestații privind achizițiile îndeplinește fiecare 
dintre criteriile enumerate. Organismul de contestații privind 
achizițiile este o entitate națională. 

 

Descrierea generală a sistemului de achiziții publice din Republica Moldova 
 
301. Legea achizițiilor publice53 (LAP) oferă un cadru de reglementare de bază care încorporează 
principiile fundamentale ale UE care guvernează atribuirea contractelor publice. PPL se aplică achizițiilor 
de bunuri, lucrări și servicii (inclusiv servicii de non-consultanță și consultanță) și tuturor autorităților 
contractante publice la nivel central și local, cu câteva excepții, contractelor de achiziții publice a căror 
valoare estimată este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri54: bunuri și servicii – 200.000 lei, 
lucrări – 250.000 lei și servicii sociale și alte servicii definite de lege – 400.000 lei (toate pragurile fără 
TVA). Toate contractele a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile de mai sus trebuie să fie 
încheiate în conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică.55 Pe lângă LAP, 
există o serie de reglementări adoptate prin Hotărâri ale Guvernului sau Ordine ale Ministerului 
Finanțelor care sunt menite să ghideze autoritățile contractante pe parcursul procesului de achiziție.  

302. LAP asigură că achizițiile se desfășoară prin metode competitive deschise, cu excepția achizițiilor 
sub pragurile stabilite (adică achiziții de mică valoare pentru care se aplică proceduri simplificate). 
Legislația primară și secundară privind achizițiile publice, inclusiv Documentele standard de licitație, sunt 
publicate pe site-ul Agenției Achiziții Publice (AAP) și sunt ușor accesibile publicului. 

303. Principalele instituții la nivel de administrație centrală responsabile cu achizițiile publice sunt MF 
prin Direcția Achiziții Publice; Trezoreria de Stat responsabilă cu înregistrarea contractelor publice și 

 
53  Legea nr. 131/2015 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare  
54  LAP, art. 2(1) 
55 Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare 
mică 
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plata facturilor aferente; AAP cu o serie de sarcini de management și monitorizare pentru asigurarea 
bunei funcționări a sistemului de achiziții publice; și Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor 
(ANSC), responsabilă cu examinarea și soluționarea contestațiilor din partea ofertanților și a altor părți 
interesate. 

304. Sistemul de achiziții electronice din Moldova, Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de 
Stat al Achizițiilor Publice” (MTender), este un sistem electronic online, accesibil prin Internet la o adresă 
dedicată, utilizat pentru aplicarea electronică a proceselor de achiziții publice, pentru plasarea 
invitațiilor/anunțurilor la nivel național, depunerea și evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea 
electronică a contractelor de achiziție publică. MTender este obligatoriu pentru efectuarea achizițiilor 
conform LAP. Deși achizițiile de valoare mică sunt reglementate, autoritățile contractante nu au 
obligația de a utiliza orice caracteristică a MTender atunci când efectuează achiziții de valoare mică. 
Acest lucru duce la o lipsă aproape completă de transparență a unor astfel de achiziții.56  

Dimensiunea IP-24.1 Monitorizarea achizițiilor 

Structura autorității municipale Ungheni  
 
305. Primăria Municipiului Ungheni cuprinde: aparatul Primăriei Ungheni și Consiliul orășenesc, cu mai 
multe comisii de specialitate (Economie, Buget și Finanțe; Social; Educație, Cultură, Tineret și Sport). 
Achizițiile sunt gestionate de Specialistul în Investiții al Primăriei cu sprijinul grupului de lucru care, 
printre altele, se asigură că planul de achiziții este elaborat în conformitate cu bugetul alocat.  

306. Există mai multe rapoarte legate de achiziții disponibile pe site-ul Primăriei (www.ungheni.md). În 
scopul evaluării practicilor de achiziție, echipa de evaluare s-a bazat în primul rând pe rapoartele de 
monitorizare și alte informații împărtășite de reprezentanții Primăriei Municipiului Ungheni și pe 
informațiile disponibile pe site.  

307. Pentru contractele de achiziții conform pragurilor definite în LAP, echipa de evaluare a primit un 
raport care furnizează următoarele informații: (i) numărul și data contractului; (ii) descrierea 
contractului (bunuri, lucrări, servicii); (iii) codul CPV; (iv) valoarea contractului; (v) statutul contractului 
(în curs de implementare/finalizat/plătit); și (vi) metoda de achiziție. Pentru achizițiile de valoare mică, 
echipa de evaluare a analizat un raport care a fost întocmit în același format ca cel descris mai sus.  

308. Următoarele rapoarte/informații sunt publicate pe site-ul Primăriei Ungheni pentru anul 2020: (i) 
componența Grupului de lucru, separat pentru achiziția de lucrări, bunuri și servicii; (ii) planul de 
achiziții; (iv) diverse anunţuri de achiziţie, inclusiv Invitaţii pentru prezentarea ofertelor şi Anunţuri de 
Atribuire a Contractelor; (v) pachete de achiziții pentru diferite licitații care includ Invitația pentru 
prezentarea ofertelor cu link-ul către procedura din MTender, ofertele de prețuri; (vi) rapoarte privind 
achizițiile de valoare mică, prezentate și Agenției pentru Achiziții Publice; și (vii) raportul de monitorizare 
a contractelor pentru anul 2020. Acesta din urmă oferă informații suplimentare, precum: numele 
furnizorilor/antreprenorilor, stadiul implementării contractului și evaluarea calității executării.  

 
56 Regulamentul descrie vag principiile desfășurării achizițiilor de valoare mică și acestea sunt în mare parte de caracter 

general, cum ar fi asigurarea utilizării eficiente a resurselor, transparența, obiectivitatea și imparțialitatea procedurii de achiziții 
publice și încrederea publicului în acestea. Nu există reguli specifice cu privire la modul de efectuare a achizițiilor de valoare 
mică, inclusiv publicitatea.  

http://www.ungheni.md/
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309. Achizițiile conform pragurilor LAP se realizează în mod obligatoriu prin MTender și datele pot fi 
extrase de pe site (https://mtender.gov.md/). În același timp, MTender nu poate genera toate datele 
potrivite pentru monitorizarea achizițiilor publice, iar formatul documentelor descărcate nu poate fi citit 
electronic. Mai mult, sistemul nu acoperă întregul ciclu de achiziții, de la planificare până la 
managementul contractelor.  

310. Utilizarea MTender nu este obligatorie pentru achiziții de valoare mică. Achizițiile de această 
valoare se fac în afara MTender. Cu toate acestea, evidența acestor achiziții este ținută și raportul anual 
este publicat pe site-ul web. Rapoarte regulate privind achizițiile de valoare mică sunt transmise la AAP.  

Tabel 24.1. Total achiziții pentru anul 2020 

Total achiziții (în lei) pentru anul 2020 

  Pragul LAP 
Contracte de valoare 
mică 

Numărul de contracte  35 217 

Valoarea totală  10.982.653 22.568.984 

Sursa: Municipiul Ungheni  
 

311. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-24.2 Metodele de achiziții 

312.  În scopul evaluării acestei dimensiuni, au fost analizate aceleași rapoarte de monitorizare. LAP 
enumeră mai multe proceduri care pot fi utilizate în achizițiile publice. Toate metodele, cu excepția 
procedurii negociate, au potențialul de a asigura competitivitatea, corectitudinea, transparența, 
proporționalitatea și integritatea.  

313. În anul 2020, toate procedurile au aplicat metode competitive, astfel: o procedură prin Licitație 
Deschisă în valoare totală de 7.232.456 lei și unsprezece proceduri prin Cererea ofertelor de prețuri, 
pentru o valoare totală de 3.750.198 lei. Nu au fost atribuite contracte prin metoda necompetitivă 
(procedura negociată cu/fără publicarea anunțului).  

Tabel 24.2. Metode de achiziție și valoarea aferentă (în lei) 

Valoarea totală a 
achizițiilor conform 

pragului LAP  
(1)  

Valoarea totală a 
contractelor încheiate 

prin metodă 
necompetitivă  

(2)  

Valoarea totală a 
contractelor încheiate 

prin metodă competitivă 
(3)  

Procentul metodei 
competitive după 

valoare (3)/(1)  

10.982.653 0 10.982.653 100%  

Sursa: Municipiul Ungheni 
 

314. Deși toate contractele atribuite în baza prevederilor LAP și procedurile definite în lege urmează 
metode competitive, valoarea achizițiilor de valoare mică față de valoarea achizițiilor conform pragurilor 

https://mtender.gov.md/
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LAP este îngrijorătoare. După cum reiese din informațiile furnizate în Tabelul 24.1 de mai sus, achizițiile 
de valoare mică (22.568.984 lei) depășesc considerabil achizițiile conform pragurilor LAP (10.982.653 
lei). O analiză suplimentară a contractelor cu valoare mică a arătat că există multe contracte care ar fi 
putut fi combinate și licitate urmând metode mai competitive, așa cum sunt definite în LAP, mai degrabă 
decât procedurile simplificate definite în regulamentul pentru achizițiile de valoare mică. Dacă 
contractele în cauză (în principal pentru lucrări) ar fi fost combinate, costul total estimat al acestora ar fi 
depășit pragurile peste care ar trebui să se aplice prevederile LAP. Același lucru a fost declarat de 
Inspecția Financiară în verificările efectuate, care a semnalat că una dintre cele mai frecvente nereguli la 
Primăria Municipiului Ungheni este împărțirea contractelor în mai multe contracte de valoare mică, se 
presupune în scopul evitării aplicării metodelor competitive definite de LAP.  

315. În baza criteriilor care urmează să fie evaluate în cadrul acestui subindicator, punctajul 
dimensiunii va fi A, mai ales având în vedere că această dimensiune exclude achizițiile de valoare mică. 
Cu toate acestea, practica de efectuare a achizițiilor de valoare mică prin împărțirea contractelor în 
contracte de valoare mai mică trebuie semnalată, având în vedere că cifrele ar fi putut fi diferite dacă s-
ar fi adoptat o abordare adecvată pentru achizițiile de valoare mică.  

316. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-24.3 Accesul publicului la informații despre achiziții 

317. Dimensiunea analizează nivelul de acces public la informații complete, fiabile și oportune privind 
achizițiile la nivel local.  

318. Informațiile privind achizițiile publice sunt disponibile pe site-ul municipiului Ungheni, Mtender și 
pe instrumentul Business Intelligence care extrage date din Mtender. Cadrul legal și de reglementare în 
domeniul achizițiilor publice este publicat pe site-ul web al AAP și pe diverse portaluri de acte juridice 
care sunt disponibile fără restricții. 

Tabel 24.1. Accesul publicului la informațiile despre achiziții 

Tipul de 
informații privind 

achizițiile 
Constatări 

Acces 
public 

Cadrul legal și de 
reglementare 
pentru achiziții 

Site-ul AAP (www.tender.gov.md) și Registrul actelor juridice 
(www.lex.md).  
 
Legislația privind achizițiile publice nu este publicată pe site-ul 
municipiului Ungheni.  

 DA 

Planurile de 
achiziții ale 
administrației 

Site-ul municipiului Ungheni (www.ungheni.md). Cu toate acestea, 
Planul de achiziții actualizat/revizuit pentru anul 2020 nu a fost 
publicat pe site. Acesta a fost furnizat echipei de evaluare ca parte 
a informațiilor necesare pentru această evaluare. 

 NU 

Oportunitățile de 
participare la 
licitație 

Oportunitățile de participare la licitație sunt publicate în Buletinul 

de achiziții publice (disponibil pe site-ul web al AAP) și MTender 

pentru toate contractele conform pragurilor LAP.  

https://tender.gov.md/ro/bap 

 DA 

http://www.tender.gov.md/
http://www.lex.md/
http://www.ungheni.md/
https://tender.gov.md/ro/bap
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https://mtender.gov.md/en/tenders 

http://etender.gov.md/intentii  

https://achizitii.md 
 
Oportunitățile de participare la licitație sunt publicate și pe site-ul 
Primăriei Municipiului Ungheni: http://ungheni.md/achizitii-
publice/ cu documentele necesare atașate ca hyperlinkuri pentru 
descărcare și link-uri către MTender. 

Atribuirea 
contractelor 
(scop, 
antreprenor, 
valoare) 

Anunțurile de atribuire a contractelor sunt publicate în Buletinul de 

achiziții publice (disponibil pe site-ul web al AAP) și MTender 

pentru toate contractele conform pragurilor LAP. 

http://etender.gov.md/contracte  

https://mtender.gov.md/en/tenders?procedures=commercial 

https://tender.gov.md/ro/bap  

https://achizitii.md 

Anunțurile de atribuire a contractelor sunt publicate și pe site-ul 
Primăriei Municipiului Ungheni: http://ungheni.md/rezultate-
atribuiri/  

 

 DA 

Date privind 
soluționarea 
contestațiilor 
privind achizițiile 

Site-ul Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor 

(www.ansc.md) 

https://www.ansc.md/ro/content/decizii-2021  

 

 DA 

Statistici anuale 
privind achizițiile 

Următoarele rapoarte sunt publicate pe site-ul Primăriei 
Municipiului Ungheni (http://ungheni.md/rezultate-atribuiri/): (i) 
raportul anual privind achizițiile de valoare mică, așa cum a fost, de 
asemenea, prezentat la AAP; și (ii) raportul de monitorizare a 
contractelor, care furnizează informații despre executarea 
contractelor cu procentaj de progres fizic și informații despre 
calitatea performanței furnizorului/antreprenorului.  
 

 DA 

 

319. 5 din 6 cerințe cheie privind informațiile despre achiziții sunt puse la dispoziția publicului. 

320. Scorul pentru această dimensiune este B. 

Dimensiunea IP-24.4 Gestionarea contestațiilor privind achizițiile 

321.  Există un mecanism eficient și independent de soluționare a contestațiilor administrative. 
Organul de soluționare este ANSC care este o autoritate publică, autonomă și independentă de alte 

https://mtender.gov.md/en/tenders
http://etender.gov.md/intentii
https://achizitii.md/
http://ungheni.md/achizitii-publice/
http://ungheni.md/achizitii-publice/
http://etender.gov.md/contracte
https://mtender.gov.md/en/tenders?procedures=commercial
https://tender.gov.md/ro/bap
https://achizitii.md/
http://ungheni.md/rezultate-atribuiri/
http://ungheni.md/rezultate-atribuiri/
http://www.ansc.md/
https://www.ansc.md/ro/content/decizii-2021
http://ungheni.md/rezultate-atribuiri/
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autorități publice, persoane juridice și persoane fizice, și care examinează contestațiile care decurg din 
licitațiile de achiziții publice.  

322. Potrivit datelor împărtășite de ANSC, pe lângă raportul disponibil public emis în 202057, ANSC a 
înregistrat două reclamații pentru o procedură gestionată de Primăria Municipiului Ungheni. Valoarea 
estimată a procedurii a fost de 312.045 lei. Aceste reclamații au contestat decizia de atribuire. ANSC a 
analizat reclamațiile și le-a validat emițând decizia cu măsuri de remediere. 

323. Tabelul de mai jos oferă detalii pentru fiecare criteriu.  

Tabel 24.4. Gestionarea contestațiilor privind achizițiile 

Criterii pentru 
organul de 

soluționare a 
contestațiilor 

Constatări 

Întru
nit/ 
Neîn
truni

t 

Nu este implicat 
în nicio 
capacitate în 
tranzacțiile de 
achiziții sau în 
procesul care 
conduce la 
deciziile de 
atribuire a 
contractelor 

Conform articolului 80 din LAP, ANSC este independentă și autonomă. 

Responsabilitățile ANSC sunt clar definite în LAP și se limitează la 

soluționarea contestațiilor. Articolul 86 din LAP prevede că ANSC nu poate 

decide asupra atribuirii contractului unui anumit operator economic 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128126&lang=ro# 

 DA 

Nu percepe taxe 
care îngrădesc 
accesul părților 
interesate  

Contestațiile pot fi depuse fie online58 , fie fizic la ANSC. Nu se percepe 
nicio taxă pentru depunerea contestațiilor. 

 DA 

Respectă 
procesele de 
depunere și 
soluționare a 
contestațiilor 
care sunt clar 
definite și 
disponibile 
publicului 

Procedurile de contestare sunt clar definite în Legea achizițiilor publice și 
ușor disponibile prin portalul electronic.  
 

 DA 

Exercită 
autoritatea de a 
suspenda 
procesul de 
achiziție 

Potrivit articolului 85 din LAP, ANSC are dreptul de a emite o decizie de 

suspendare a procedurii de achiziție publică.  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128126&lang=ro# 
 DA 

 
57 https://www.ansc.md/sites/default/files/document/attachments/raport_2020_final.pdf 
58 https://ansc.md/en/depunere_contestatie 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128126&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128126&lang=ro
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Emite decizii în 
termenul 
specificat de 
reguli 
/regulamente 

Deciziile ANSC se iau în scris în termenul stabilit de LAP (10 zile lucrătoare) 
și acestea sunt publicate pe site-ul ANSC (sub formă de fișiere .pdf). Prin 
urmare, posibilitățile de a căuta și analiza aceste decizii din mai multe 
puncte de vedere sunt foarte limitate. În același timp, vizualizarea acestor 
decizii în Mtender este posibilă prin accesarea unui link extern59 care 
permite a vedea reclamațiile în același format pentru procedurile care au 
fost contestate.  

 DA 

Emite decizii cu 
caracter 
obligatoriu 
pentru fiecare 
parte (fără a 
împiedica 
accesul la o 
autoritate 
superioară 
externă) 

Articolul 86 din LAP prevede că deciziile ANSC sunt obligatorii pentru părți. 
Deciziile ANSC sunt obligatorii pentru părți. În mod similar, autoritatea 
contractantă nu are dreptul de a încheia contractul de achiziție publică 
până la decizia definitivă a ANSC. Orice contract de achiziție publică 
încheiat cu nerespectarea deciziei ANSC este lovit de nulitate absolută. Cu 
toate acestea, deciziile ANSC pot fi atacate în instanță.  

 DA 

 
324. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 
IP-25. Controale interne asupra cheltuielilor ne-salariale 

 
325. Acest indicator măsoară eficiența controalelor interne generale pentru cheltuielile non-salariale. 
Controalele specifice ale cheltuielilor pentru salariile serviciului public sunt discutate în IP-23. Acest 
indicator conține trei dimensiuni și utilizează metoda M2 (AV) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. 
Perioada de timp vizată de evaluare este „la momentul evaluării”, iar acoperirea este unitățile bugetare 
și UEB ale AL.  

 

INDICATORI/ DIMENSIUNI SCOR  EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-25. Controale interne 
asupra cheltuielilor ne-
salariale (M2) 

B+  

25.1. Divizarea sarcinilor C Divizarea sarcinilor este indicată pe parcursul întregului proces 
de cheltuieli. Poate fi necesară o definiție mai precisă a 
responsabilităților importante. 

25.2. Eficacitatea 
controalelor 
angajamentelor de 
cheltuieli 

A Controalele puternice limitează efectiv angajamentele privind 
alocațiile bugetare și disponibilitatea numerarului. 

25.3. Respectarea 
regulilor și procedurilor 
de plată 

A Există un nivel înalt de conformitate cu regulile și procedurile. 

 
59 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631014574522?tab=review 
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326. Cerințele pentru sistemul de control intern managerial la toate nivelurile administrației sunt 
stabilite prin Legea nr. 229/201060 privind controlul financiar public intern (CFPI). În special, legea 
prevede că un astfel de sistem va asigura îndeplinirea obiectivelor publice prin economie, eficacitate și 
operațiuni eficiente, securitatea și optimizarea activelor și pasivelor, precum și integritatea informațiilor 
financiare și operaționale. Articolul 11 din lege prevede că activitățile de control includ proceduri de 
autorizare și aprobare, divizarea sarcinilor, verificări, supraveghere, reconciliere și controale privind 
accesul la resurse. 

327. Responsabilitatea pentru proiectarea și modelarea CFPI în sectorul public din Republica Moldova 
revine MF, prin Unitatea Centrală de Armonizare. 

328. Controalele interne asupra cheltuielilor nesalariale sunt exercitate atât de Trezorerie, oficiile 
regionale ale acesteia, cât și de unitățile executoare individuale. 

329. Trezoreria de Stat dispune de un sistem robust de controale aplicate asupra tranzacțiilor atât în 
faza de înregistrare a angajamentului de cheltuieli, cât și în faza de plată. 

330. Ordinul 216/201561 privind Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea 
financiară în sistemul bugetar indică responsabilitățile și funcțiile unităților bugetare în domeniul 
controalelor interne. Responsabilitatea principală revine conducătorilor autorităților bugetare care au 
obligația de a organiza sistemul de control intern în organizațiile lor respective. Unitățile de contabilitate 
din cadrul autorităților bugetare exercită controale asupra utilizării eficiente a resurselor în scopul 
propus, în limitele alocațiilor bugetare aprobate, precum și asupra integrității finanțelor și patrimoniului. 
Contabilul-șef al unităților bugetare definește atribuțiile și responsabilitățile personalului contabil în 
funcție de caracteristici funcționale precum finanțe, active, salarii etc.  

Dimensiune IP-25.1 Divizarea sarcinilor  

 
331. Conform art. 14 din Legea nr. 229/2010, sistemul de control intern managerial este organizat 
prin, printre altele: 

• Delegarea împuternicirilor şi responsabilităţilor fără a scuti persoana care deleagă de 
răspunderea realizării acestora. 

• Divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor. 

332. Ordinul MF nr.189/2015 a aprobat un set de Standarde naţionale de control intern (SNCI) în 
sectorul public, inclusiv „SNCI 12. Divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor“ și SNCI 6. Împuterniciri 
delegate“. Aceste standarde stabilesc cerințe minime pentru managementul acestor domenii de control 
și mediul intern în cadrul entităților publice. MF a revizuit și publicat un Manual de control intern 
managerial. Acest manual conține un set de instrucțiuni practice și îndrumări aferente.  

333. CCRM în cadrul auditurilor sale financiare și de conformitate la nivelul autorităților publice 
testează și evaluează în mod obligatoriu existența controalelor interne asupra cheltuielilor nesalariale, 

 
60 http://lex.justice.md/md/336794/ 
61 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125434&lang=ro  
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inclusiv a segregării sarcinilor, în conformitate cu prevederile standardelor de audit. În cazul oricărei 
deficiențe, ea emite recomandări conducerii menite să îmbunătățească sistemul de control intern și 
urmărește implementarea acestora. 

334. Mediul de control din AL pune un accent mare pe divizarea responsabilităților pentru diferite 
etape ale unei tranzacții. Aceste controale sunt indicate de legislație și regulamente și sunt integrate 
într-un sistem financiar automatizat, care conține o pistă clară de audit. Integritatea sistemului 
Trezoreriei este protejată prin restricționarea accesului persoanelor autorizate pentru scopuri specifice. 
Sistemul înregistrează utilizatorul și scopul tranzacției. Sistemele de control al managementului riscului 
acordă o atenție deosebită separării sarcinilor. 

335. La nivelul municipiului Ungheni se aplică reglementările MF. Responsabilitățile individuale sunt 
indicate în fișele postului personalului.  

336. Auditul AF 2019 efectuat de CCRM a relevat faptul că controlul intern managerial (CIM) instituit 
în municipiul Ungheni este insuficient și fragmentat. Evaluarea preliminară a CIM indică ineficacitatea 
mediului de control, care este confirmată de: 

• neformarea grupurilor de lucru 

• neidenticarea și neinițierea descrierii proceselor operaționale 

• nedefinirea şi nedescrierea unor proceduri şi activităţi de control 

• lipsa procedurilor formalizate, inclusiv a proceselor descrise ale activităților relevante 

• neefectuarea activităților de evaluare și monitorizare a riscurilor etc. 

337. Probele de audit colectate indică faptul că activitățile de management și control nu constituie un 
sistem și depind exclusiv de anumite persoane responsabile, ceea ce a condus la deficiențele constatate 
de audit. 

338. Auditul a determinat faptul că politica contabilă a municipiului Ungheni este un document copiat 
din cadrul de reglementare al MF și neajustat ținând cont de specificul activităților instituționale, ceea ce 
a dus la greșeli de clasificare a conturilor în bilanţul contabil. 

339. În procesul de achiziție, responsabilitățile sunt definite în reglementările privind grupurile de 
lucru pentru achiziții, precum și în fișele posturilor individuale ale personalului. Cu toate acestea, auditul 
financiar al CCRM pentru AF 2019 a determinat unele deficiențe și a emis recomandări de îmbunătățire. 
Recomandările se referă la: introducerea proceselor operaționale și procedurilor de control intern 
eficiente pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și implementarea lucrărilor 
capitale în toate instituțiile din subordine, luarea măsurilor necesare pentru aducerea statutelor 
întreprinderilor municipale și instituțiilor înființate în conformitate cu cadrul legislativ actual; evaluarea, 
contabilizarea și înregistrarea corespunzătoare a proprietății publice (inclusiv a terenurilor din 
proprietate publică locală). 

340. Executarea plăților are loc numai de către personalul autorizat al unității regionale de trezorerie. 
În SIMF funcțiile de înregistrare și de autorizare a tranzacțiilor sunt separate. 



 

94 

 

341. Se efectuează verificări pentru a respecta prevederile OFM nr. 60/201262 care cere inventarierea 
cel puțin anuală a activelor și pasivelor. Prezentul Ordin descrie procedura de inventariere și formularele 
de inventariere a diferitor elemente ale bilanțului. Comisia de inventariere se creează prin ordin intern la 
nivelul fiecărei unități executoare. Personalul care poartă răspundere materială pentru bunurile aflate în 
grija lor nu este inclus în comisie. Inventarierea se aprobă de către consiliul municipal. 

342. Scorul pentru această dimensiune este C. 

Dimensiunea IP-25.2 Eficacitatea controalelor angajamentelor de cheltuieli 

 
343. Procesul de management al angajamentelor este reglementat de Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181, art. 66, și Normele metodologice privind executarea de casă a 
bugetului public național, art. 4.2.3 Managementul angajamentelor (OMF 215/2015). 

344. Autoritățile/instituțiile bugetare sunt responsabile de inițierea, plata, înregistrarea și raportarea 
angajamentelor, în conformitate cu legislația care reglementează achizițiile publice și alte acte 
normative. Secția contabilitate a municipiului analizează și planifică plățile în conformitate cu prioritățile 
și informațiile din previziunile lunare de lichidități. Angajamentele autorităților/instituțiilor bugetare 
sunt permise numai în scopurile și în limitele alocațiilor bugetare, având în vedere datoriile înregistrate 
la finele anului precedent. 

345. Managementul angajamentelor este implementat în cadrul SIMF. Mecanismul asigură evidența 
datelor despre angajamentele contractelor înregistrate la Trezorerie: 

• cuantumul alocațiilor rezervate de contract; 

• suma executată prin contract, 

• soldul alocațiilor rezervate şi disponibile pentru contract. 

346. Controlul implementat în SIMF și exercitat de trezorerie nu permite executarea contractelor a 
căror valoare depășește soldul angajamentelor disponibile sau înregistrarea de noi angajamente dacă 
acestea depășesc alocațiile bugetare. În scopul monitorizării, un raport în timp real privind 
angajamentele din cadrul fiecărui contract (formular FP-006) poate fi generat din sistem pentru fiecare 
autoritate publică. Astfel de controale previn orice posibile încălcări ale regulilor bugetare. 

347. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 
Dimensiunea IP-25.3 Respectarea regulilor și procedurilor de plată 

348. Încasările bugetelor componente ale bugetului public naţional şi plăţile bugetului de stat şi ale 
bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial conform metodei de casă (art. 63, Legea 
181/2014). 

349. Autorităţile/instituţiile bugetare efectuează plăţi în limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi în 
conformitate cu prognozele de lichidităţi ale bugetelor (art. 67, Legea 181/2014). 

 
62 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=13507&lang=ro 
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350. MF a elaborat Regulamentul privind managementul lichidităților bugetului de stat (ordinul 
ministrului finanțelor nr. 03 din 09.01.2017 cu modificările și instrucțiunile ulterioare), care prevede 
regulile și procedurile care vizează asigurarea unei gestionări eficiente a lichidităților. 

351. APL sunt obligate să depună în SIMF documente de plată semnate electronic de către persoanele 
autorizate. SIMF cuprinde toate operațiunile trezoreriale și este principalul instrument de asigurare că 
procesele de autorizare și control al cheltuielilor sunt pe deplin adecvate. Acestea asigură că 
autoritățile/instituțiile bugetare nu pot depăși limitele bugetare aprobate, iar plățile acestora sunt 
executate în limita soldului fondurilor disponibile. Controalele automatizate există atât pentru 
verificarea soldului alocaţiilor, cât și pentru soldul fondurilor dintr-un cont bancar. Procedurile sunt 
descrise la punctul 2.3 Managementul lichidităților bugetare din Normele metodologice privind 
executarea de casă a bugetului public național, OMF 215/2015. Previziunile anuale, precum și 
prognozele lunare aprobate de conducerea MF servesc drept bază pentru luarea deciziei de inițiere a 
plăților bugetare. Atunci când se decide repartizarea soldurilor bugetare, se analizează următorii factori: 

• previziunile de lichidități bugetare. 

• documentele de plată depuse spre executare de către instituțiile bugetare (grupate pe 
categorii de finanțare). 

• soldul mijloacelor din contul bancar. 

• sursele de finanțare (inclusiv programul de deservire a datoriei de stat, rezultatul 
operațiunilor cu titluri de stat). 

352. Finanțarea efectivă a plăților, urmând principiul delimitării sarcinilor, este supusă controalelor 
încorporate în SIMF. 

353. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 

IP-26. Auditul intern 

354. Acest indicator evaluează standardele și procedurile aplicate în auditul intern. Conține patru 
dimensiuni și folosește metoda M1 (WL) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Perioada de timp 
acoperită pentru 26.1 și 26.2 a fost la „momentul evaluării”, pentru 26.3 ultimul AF finalizat (2020), iar 
pentru 26.4 au fost examinate rapoartele de audit din ultimii trei AF finalizați (2018 – 2020). Au fost 
evaluate toate unitățile bugetare ale AL. 

INDICATORI/ DIMENSIUNI SCOR  EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-26. Auditul intern (M1) D  

26.1. Aria de acoperire a 
auditului intern 

D La nivelul municipiului nu există o unitate de audit intern. 

26.2. Natura auditurilor și 
standardele aplicate 

NA La nivelul municipiului nu există o unitate de audit intern. 

26.3. Implementarea 
auditurilor interne și 
raportarea 

NA La nivelul municipiului nu există o unitate de audit intern. 

26.4. Răspunsul la 
auditurile interne 

NA La nivelul municipiului nu există o unitate de audit intern. 
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Dimensiunea IP-26.1 Acoperirea auditului intern  

355. Funcția de audit intern în sectorul public este guvernată de următoarele elemente ale cadrului de 
reglementare care sunt aplicabile pentru administrația centrală și locală: 

• Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern. 

• Hotărârea Guvernului nr. 556/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, 
confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public. 

• Hotărârea Guvernului nr. 557/2019 privind aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei 
de audit intern. 

• Hotărârea Guvernului nr. 617/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calităţii 
activităţii de audit intern în sectorul public. 

• OMF nr. 153/2018 privind Standardele Naționale de Audit Intern. 

• OMF nr. 159 din 17 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
audit intern prin asociere în sectorul public. 

• OMF nr. 160 din 17 decembrie 2020 cu privire la aprobare Regulamentului privind activitatea de 

audit intern pe bază de contract în sectorul public. 

• OMF nr.161/2020 privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public. 

• OMF nr. 105/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public 
(în vigoare este doar partea Instrucțiuni suplimentare). 

• OMF nr. 176/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern 
în sectorul public. 

356. Cerințele pentru înființarea unităților de audit intern (UAI) sunt prevăzute la art. 19 din Legea 
privind controlul financiar public intern (nr. 229 din 23 septembrie 2010). Este nevoie de cel puțin două 
unități de personal în structura autorităților administrației publice locale de nivel 2. Pentru autoritatea 
publică locală de nivel 1, inclusiv municipii, unitatea de audit intern este opțională. Funcționarea și 
atribuțiile UAI sunt reglementate de Carta Auditului Intern (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 557 
/2019). Ca alternativă, entitățile publice pot, de asemenea, externaliza funcția UAI sau o pot aranja ca un 
serviciu partajat în parteneriat cu alte entități pentru a obține economie de scară sau pentru a 
compensa lipsa de personal calificat în sectorul public și pentru a reduce fluctuația de personal.  

357. În prezent, UAI este creată la Consiliul Raional Ungheni, în timp ce la nivelul municipiului Ungheni 
nu există o astfel de unitate. 

358. Scorul pentru această dimensiune este D. 

Dimensiunea IP-26.2 Natura auditurilor și standardele aplicate  

359. La nivelul municipiului Ungheni nu există o unitate de audit intern. Scorul pentru dimensiunea 
26.1 ar fi D. Pentru restul dimensiunilor se va introduce NA. 

360. Scorul pentru această dimensiune este NA.  

Dimensiunea IP-26.3 Implementarea auditurilor interne și raportarea  

361. La nivelul municipiului Ungheni nu există o unitate de audit intern. Scorul pentru dimensiunea 
26.1 ar fi D. Pentru restul dimensiunilor se va introduce NA. 

362. Scorul pentru această dimensiune este NA. 
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Dimensiunea IP-26.4 Răspunsul la audituri interne 

363. La nivelul municipiului Ungheni nu există o unitate de audit intern. Scorul pentru dimensiunea 
26.1 ar fi D. Pentru restul dimensiunilor se va introduce NA.  

364. Scorul pentru această dimensiune este NA. 
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Pilonul 6: Ținerea evidenței și raportare 

365. Acest pilon măsoară dacă se păstrează o evidență exactă și fiabilă, iar informațiile sunt pregătite 
și diseminate la timpul potrivit pentru a satisface necesitățile de luare a deciziilor, gestionare și 
raportare. 

IP-27. Integritatea datelor financiare 

366. Acest indicator evaluează măsura în care conturile bancare de trezorerie, conturile de așteptare 
și conturile de avans sunt reconciliate în mod regulat și modul în care procesele existente susțin 
integritatea datelor financiare. Conține următoarele patru dimensiuni și utilizează metoda M2 (AV) 
pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Evaluarea acoperă unitățile bugetare ale AL pe parcursul 
ultimului AF finalizat (2020). 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-27. Integritatea 
datelor financiare (M2) 

A  

27.1. Reconcilierea 
conturilor bancare 

A Trezoreria regională Centru din cadrul MF reconciliază zilnic toate 
soldurile deținute de municipiul Ungheni cu subconturile CUT și 
alte conturi bancare din BNM. 

27.2. Conturi de 
așteptare 

NA Nu există nici un cont de așteptare. 

27.3. Conturile de 
avans 

A Reconcilierea avansurilor are loc cel puțin lunar, în termen de o 
lună de la sfârșitul perioadei, iar la sfârșitul anului nu exista sold în 
cont. 

27.4. Procese de 
integritate a datelor 
financiare 

A Accesul și modificările la evidență sunt restricționate și înregistrate 
și rezultă într-o pistă de audit. Integritatea datelor financiare este 
asigurată de Trezorerie, care analizează informațiile financiare de 
la unitățile bugetare, iar Centrul de Tehnologii Informaționale în 
Finanțe din cadrul MF monitorizează accesul neautorizat la 
sisteme. Curtea de Conturi verifică integritatea datelor financiare 
în cadrul auditurilor sale. 

 

Dimensiunea IP-27.1 Reconcilierea conturilor bancare 

367. Toate bugetele, inclusiv bugetele AL, sunt executate prin Contul Unic Trezorerial (CUT) deținut de 
BNM. Municipiul Ungheni are subconturile deschise în CUT, iar toate veniturile și cheltuielile sale se fac 
prin trezorerie. Trezoreria regională Centru a MF oferă servicii de trezorerie pentru Municipiul Ungheni 
și efectuează procesarea zilnică a extrasului de cont pentru municipiu.  

368. Conturile bancare administrate de trezoreria regională sunt reconciliate zilnic. 

369. După procesarea extraselor bancare de către trezoreria regională a MF, SIMF asigură că acestea 
reflectă operațiunile în situațiile contabile ale municipiului. Secția contabilitate a municipiului poate 
vizualiza extrasele de cont zilnic în sistemul de plăți al Trezoreriei, e-docplat. La rândul său, contabilul-șef 
al municipiului realizează zilnic reconcilierea soldurilor pe conturile de trezorerie cu evidența contabilă. 

370. Scorul pentru această dimensiune este A. 
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Dimensiunea IP-27.2 Conturi de așteptare 

371. La nivelul municipiului Ungheni nu există conturi de așteptare. 

372. Scorul pentru această dimensiune este NA. 

Dimensiunea IP-27.3 Conturi de avans 

373. Regulile generale privind utilizarea avansurilor sunt aplicabile pentru administrațiile centrale și 
locale. În conformitate cu articolul 66(5) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 
nr. 181/2014, se interzice încheierea de către autoritățile/instituțiile bugetare a contractelor cu 
efectuarea plăților anticipate (avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor, cu 
excepția: 

• lucrărilor de construcții și reparații capitale, a căror valoare nu depășește 10 la sută din limita 
anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de 
materiale și utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari și 
antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări 
executate efectiv pe parcursul anului de gestiune. 

• mărfurilor, serviciilor și lucrărilor care nu cad sub incidența Legii privind achizițiile publice. 
 

374. Plățile în avans pentru deplasările angajaților sunt permise printr-o reglementare separată 
referitoare la delegarea salariaţilor entităţilor în deplasări în interes de serviciu aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012. Astfel de avansuri sunt procesate de Trezoreria regională în baza 
ordinelor interne ale unității executoare respective. La întoarcere, angajatul raportează cheltuielile 
legate de deplasare și orice avans neutilizat este rambursat în termen de cinci zile. Acuratețea calculelor 
și a documentării cheltuielilor aferente este verificată de Inspecția Financiară și Curtea de Conturi. 

375. În situațiile financiare depuse de municipiul Ungheni plățile în avans sunt raportate ca active 
(datorii debitoare) într-un formular special (FD-044). Majoritatea creanțelor raportate la sfârșitul anului 
se referă la costurile recurente (servicii comunale plătite în avans) și costuri de personal. Avansurile sunt 
închise la primirea facturii de livrare, de obicei în termen de 5 zile. Nu au existat avansuri în cadrul 
contractelor de achiziții publice. 

376. Contabilitatea municipiului realizează reconcilierea lunară a conturilor de avans în sistemul 
contabil. La sfârșitul anului 2020 (perioada de raportare) nu exista niciun sold în contul de avans. 

377. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-27.4 Procese de integritate a datelor financiare 

378.  Doar utilizatorii autorizați au acces la SIMF și la alte sisteme operate de Trezorerie. Accesul este 
gestionat de Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (IP „CTIF”) din 
subordinea MF. Utilizatorii neînregistrați nu pot accesa sistemele. Înregistrările nu pot fi create sau 
modificate fără a lăsa o pistă de audit. Pistele de audit permit răspunderea individuală, detectarea 
intruziunilor și analiza problemelor. Pista de audit generată de sisteme oferă informații despre cine a 
accesat datele, cine a inițiat tranzacția, cine a aprobat tranzacția, ora și data intrării, tipul de înregistrare, 
ce câmpuri de informații conținea și ce fișiere a actualizat. De asemenea, permite analiza volumului 
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individual de muncă al angajatului. Un astfel de raport este generat anual de CTIF și este utilizat pentru 
evaluarea performanței personalului. 

379. Integritatea datelor financiare este asigurată de Trezorerie și ea analizează datele financiare de la 
toate autoritățile bugetare și ale administrației publice. Trezoreria Regională Centru analizează zilnic 
integritatea datelor financiare aferente municipiului Ungheni. CTIF monitorizează accesul neautorizat la 
sistemul contabil. CCRM efectuează audituri pentru a verifica acuratețea și plenitudinea datelor 
financiare. CCRM a informat echipa de evaluare că nu există probleme semnificative legate de 
integritatea datelor financiare. 

380. La nivelul municipiului doar contabilul-șef are acces deplin la datele din sistemul contabil. Restul 
contabililor au acces doar la domeniile de responsabilitate directă a acestora. Toate contractele aferente 
municipiului pot fi introduse în sistem numai de către contabilul principal și contabilul șef. 

381. Scorul pentru această dimensiune este A. 

IP-28. Rapoarte bugetare în cursul anului 

382. Acest indicator evaluează exhaustivitatea, exactitatea și oportunitatea informațiilor privind 
executarea bugetului. Rapoartele bugetare în cursul anului trebuie să fie în concordanță cu acoperirea și 
clasificările bugetare pentru a permite monitorizarea performanței bugetare și, dacă este necesar, 
utilizarea în timp util a măsurilor corective. Acest indicator conține trei dimensiuni și utilizează metoda 
M1 (WL) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Evaluarea acestui indicator acoperă unitățile 
bugetare ale AL pe ultimul AF finalizat (2020). 

 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-28. Rapoarte 
bugetare în cursul 
anului (M1) 

C+  

28.1. Acoperirea și 
comparabilitatea 
rapoartelor 

A Acoperirea și clasificarea datelor în rapoartele de executare 
bugetară permite compararea directă cu bugetul inițial. 
Informațiile includ toate estimările bugetare și cheltuielile din 
transferuri. 

28.2. Momentul 
rapoartelor bugetare 
din cursul anului 

C Rapoartele de executare bugetară sunt pregătite trimestrial (cu 
excepția primului trimestru) și emise în termen de 8 săptămâni de 
la sfârșitul fiecărui trimestru. 

28.3. Exactitatea 
rapoartelor bugetare 
din cursul anului 

C Au apărut probleme cu rapoartele identificate de Curtea de 
Conturi. 

 
Dimensiunea IP-28.1 Acoperirea și comparabilitatea rapoartelor  

383. Raportarea executării bugetare este reglementată de prevederile Legii nr. 181/2014 privind 
finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală și Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice 
locale. 
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384. Normele metodologice ale MF privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului 
public naţional prevăd ca rapoartele de executare bugetară să fie prezentate într-o formă comparabilă 
cu bugetele aprobate. 

385. Din sistemul de trezorerie se generează rapoarte privind executarea bugetului municipal. MF 
publică lunar rapoarte de execuție a bugetului conform clasificațiilor economice și funcționale 
consolidate pentru toate AL.63  

386. Secția contabilitate întocmește rapoarte trimestriale privind executarea bugetului (excluzând 
primul trimestru) care sunt transmise Direcției Finanțe a raionului Ungheni și MF. Rapoartele sunt 
întocmite conform clasificației funcționale, economice și pe programe la același nivel de detalii ca 
bugetul inițial. Acestea conțin cifrele planificate pentru anul respectiv, sumele rectificate, sumele 
executate pentru perioada de raportare, abaterile în sume și procente față de anul precedent și o scurtă 
analiză a executării bugetare. Aceste rapoarte nu sunt publicate. 

387. Potrivit articolului 31 din Legea finanțelor publice locale, rapoartele semestriale de executare a 
bugetului local sunt supuse audierii în Consiliu. Raportul pentru semestrul II este considerat ca raport 
anual. 

388. Raportul semestrial privind execuția bugetului municipal pentru primul semestru a fost întocmit, 
dar nu a fost supus aprobării consiliului din cauza situației de pandemie. 

389. Raportul privind execuția bugetului municipal pe anul 2020 a fost întocmit și audiat în consiliu la 
5 martie 2021.64 Raportul poate fi accesat pe site-ul municipiului Ungheni.65 

Tabel 28.1: Rapoarte bugetare în cursul anului (trimestrial) 

Acoperire și clasificare Oportunitate Exactitate 

Permite 
comparar
ea directă 

cu 
bugetul 
inițial  

(da /nu) 

Nivel de 
detaliu 
T=Toate 

articolele 
bugetare 

P= 
agregare 
parțială 

A= 
Principalele 

rubrici 
administrat

ive 
E=Principal
ele rubrici 
economice 

Include 
transferuri 

către 
unitățile 

deconcent
rate 

(da /nu) 

Frecvența 
S/L/T 
N= >T 

 

În: 
2/4/8 

săptăm
âni 

N= >8 
săptăm

âni 

Preocupări 
semnificati

ve  
(da /nu) 

Analiză 
pregătit

ă 
(da /nu) 

Informații 
despre 

plăți  
C=Chelt 
A=Angaj 

 
63 https://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare 
64 http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1.pdf 
65  http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1-Anexa.pdf 
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Da Toate Da 

Tr 
(excluzând 

primul 
trimestru) 

2 Nu Da C 

Sursa datelor: Municipiul Ungheni 

390. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-28.2 Momentul rapoartelor bugetare din cursul anului  

391. Rapoartele trimestriale (excluzând primul trimestru) privind execuția bugetului municipal, 
însoțite de scurte analize și comentarii cu privire la execuția bugetului, inclusiv transferurile de la 
bugetul de stat, sunt întocmite și sunt transmise de regulă în luna următoare. Durata medie de 
depunere după luna de raportare în 2020 a fost de două săptămâni.  

392. Scorul pentru această dimensiune este C. 

Dimensiunea IP-28.3 Exactitatea rapoartelor bugetare din cursul anului 

393. Toate tranzacțiile bugetare (venituri și cheltuieli) la nivelul municipiului sunt gestionate și 
contabilizate în CUT. Pentru verificarea corectitudinii soldurilor alocațiilor bugetare și evidența plăților 
conform clasificației economice trezoreria regională transmite lunar fiecărei unități executoare un Extras 
de cont curent în scopul reconcilierii. Astfel de mecanisme permit o monitorizare și verificare 
amănunțită și regulată a informațiilor financiare și a fluxurilor de numerar (în special, efectuarea 
verificărilor încrucișate). 

394. Municipiul Ungheni ține evidența pe bază de angajamente în conformitate cu OMF nr.216/2015 
cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice 
privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar. Cheltuielile și activele 
nefinanciare sunt înregistrate de către instituțiile bugetare pe baza documentației primare justificative. 
Plățile se efectuează în limita alocațiilor bugetare aprobate și a contractelor înregistrate în unitățile de 
trezorerie regională ale MF. 

395. Municipiul Ungheni depune situațiile financiare pentru semestrul I, nouă și douăsprezece luni 
conform termenelor stabilite și în componența prevăzută la capitolul IV „Raportarea financiară” al OMF 
nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor 
metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar. Aceste rapoarte 
conțin: 

• 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, care cuprinde date despre cheltuielile calculate, 
cheltuielile efective precum și datoriile debitoare și creditoare, inclusiv cele cu termenul de 
achitare expirat (arierate)(Forma FD-044).  

396. Aceste rapoarte sunt însoțite de un raport narativ cuprinzător, pregătit în conformitate cu alin. 
4.2. din OMF 216/2015. Anexa 3 la Raport include divizarea datoriilor debitoare și creditoare pentru 
fiecare agent economic, inclusiv data la care au fost create, referința la clasificația economică și suma. 
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MF verifică rapoartele consolidate înaintate de autoritățile publice AL cu Raportul privind executarea 
bugetului din modulul TREZ al SIMF.  

397. Curtea de Conturi a efectuat auditul situațiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale a 
municipiului Ungheni la 31 decembrie 2019. Auditorul a concluzionat că situațiile financiare ale unității 
administrativ-teritoriale a municipiului Ungheni la 31 decembrie 2019 conțin deficiențe semnificative și a 
emis o opinie contrară. 

398. Scorul pentru această dimensiune este C. 

IP-29. Rapoarte financiare anuale 

399. Acest indicator evaluează măsura în care situațiile financiare anuale sunt complete, oportune și în 
concordanță cu principiile și standardele contabile general acceptate. Acest lucru este esențial pentru 
responsabilitate și transparență în sistemul MFP. Conține trei dimensiuni și folosește metoda M1 (WL) 
pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Evaluarea acoperă unitățile bugetare AL din ultimul AF 
finalizat pentru dimensiunile 29.1 și 29.2 (2020) și ultimele trei rapoarte financiare ale AF pentru 
dimensiunea 29.3 (2018-2020).  

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-29. Rapoarte 
financiare anuale (M1) 

D+  

29.1. Plenitudinea 
rapoartelor financiare 
anuale 

A Raportul privind executarea bugetului municipal se întocmește 
anual și este comparabil cu bugetul aprobat. Conține informații 
despre venituri, cheltuieli, active financiare, pasive financiare și 
obligații pe termen lung. Acesta include situația fluxurilor 
mijloacelor bănești.  

29.2. Prezentarea 
rapoartelor pentru 
audit extern 

D Prin lege, AL nu sunt obligate să-și trimită rapoartele anuale 
pentru audit extern. Întrucât situațiile financiare ale AL întocmite 
pentru anul 2019 au fost auditate de către CCRM, municipiul 
Ungheni și-a prezentat situațiile în octombrie 2020, ceea ce a 
depășit nouă luni de la sfârșitul anului fiscal. 

29.3. Standarde de 
contabilitate 

D Situațiile financiare sunt întocmite conform standardelor contabile 
conforme cu cadrul legal al țării. Totuși, standardele utilizate la 
întocmirea rapoartelor financiare anuale nu sunt dezvăluite. 

 

Dimensiunea IP-29.1 Plenitudinea rapoartelor financiare anuale 

400. Raportul anual privind executarea bugetului municipal cuprinde indicatori de executare, 
comparabili cu indicatorii aprobați. Acest raport conține informații complete despre venituri, cheltuieli, 
active financiare și active nefinanciare. Raportul conține situația fluxurilor de mijloace bănești (Forma 
FD-043), aprobat prin ordinul MF nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în 
sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în 
sistemul bugetar.  

Tabel 29.1: Rapoarte financiare anuale 

Plenitudinea Data prezentării pentru 
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audit extern 

Întocmit 
anual 

 (da /nu) 

Comparabil 
cu bugetul 

aprobat 
(da /nu) 

Informații 
D=Depline 
P=Parțiale 
B=de Bază 

Raportul 
privind 
fluxul 

mijloacelor 
bănești 
(D/N) 

Bilanț 
contabil 
C=Numai 

casa 
NF=Numai 
financiare 
D=Depline 

Data 
prezentării 

În: 
(3/6/9 luni) 

Situațiile 
financiare 
ale 
municipiului 
AF 2019 

Da D Da D 
Octombrie 

2020 
Mai mult de 

9 luni 

Sursa datelor: Municipiul Ungheni 

401. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-29.2 Prezentarea rapoartelor pentru audit extern 

402. Potrivit Legii privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală, AL nu sunt obligate să-
și prezinte anual rapoartele anuale către CCRM. Acest lucru se face numai la cerere atunci când CCRM 
inițiază auditul financiar. Pentru AF 2019 a fost efectuat un astfel de audit, iar rapoartele financiare au 
fost depuse în octombrie 2020 pentru auditare la inițierea auditului de către CCRM. 

403. Scorul pentru această dimensiune este D. 

Dimensiunea IP-29.3 Standardele de contabilitate 

404. Începând cu 1 ianuarie 2016, contabilitatea și raportarea financiară în toate instituțiile bugetare 
se efectuează în conformitate cu noul Plan de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele 
metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin OMF 
nr. 216 din 28 decembrie 2015. Noul Plan de Conturi este aliniat cu noua clasificație economică a 
bugetului și GFS 2001. 

405. Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar 
sunt, în esență, standardele care servesc drept baza contabilității în sectorul bugetar, inclusiv a AL, și 
pentru întocmirea situațiilor financiare. 

406. La moment situațiile financiare sunt întocmite conform standardelor contabile conforme cu 
cadrul legal al țării. Totuși, standardele de referință utilizate la întocmirea rapoartelor financiare anuale 
nu sunt dezvăluite. 

407. Scorul pentru această dimensiune este D. 
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Pilonul 7: Examinare externă și audit 

 
408. Acest pilon evaluează dacă finanțele publice sunt verificate independent și există o urmărire 
ulterioară externă a implementării recomandărilor de îmbunătățire de către executiv.  

IP-30. Auditul extern 

409. Acest indicator examinează caracteristicile auditului extern. Conține patru dimensiuni și utilizează 
metoda M1 (WL) pentru agregarea scorurilor dimensiunilor. Evaluarea acoperă unitățile bugetare și UEB 
în ultimii trei AF finalizați pentru 30.1, 30.2 și 30.3 (2018-2020) și pentru 30.4, „la momentul evaluării”.  

410. Prima dimensiune a acestui indicator este centrată pe operațiunile ISA: acoperirea auditurilor și 
modul în care ISA își desfășoară operațiunile. Dimensiunea 2 examinează procesul și procedurile odată 
ce auditurile ISA sunt finalizate. Dimensiunea 3 evaluează modul în care entitățile auditate răspund la 
recomandările făcute în rapoartele de audit. A patra dimensiune evaluează independența ISA. 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-30. Auditul extern 
(M1) 

C+  

30.1. Acoperirea 
auditului 

A Auditurile financiare și de conformitate pentru municipiul Ungheni 
au fost efectuate o singură dată în ultimii trei ani fiscali finalizați și 
au acoperit AF 2019. Auditul a evidențiat aspecte relevante. 

30.2. Prezentarea 
rapoartelor de audit 
către consiliul local 

B Raportul de audit a fost trimis la consiliul local în termen de șase 
luni de la primirea rapoartelor financiare de către instituția de 
audit public responsabilă de autoritățile locale. 

30.3. Urmărirea 
ulterioară a auditului 
extern 

A Recomandările de audit sunt incluse în Hotărârea CCRM privind 
aprobarea rapoartelor de audit care sunt publicate. Municipiul 
Ungheni a oferit CCRM răspunsul scris cu privire la modul în care 
constatările și recomandările auditului sunt abordate. 

30.4. Independența 
instituției de audit 
public responsabilă de 
autoritățile locale 

C CCRM funcționează independent de executiv în ceea ce privește 
procedurile de numire și revocare a Președintelui CCRM, 
planificarea misiunilor de audit, aranjamentele pentru publicarea 
rapoartelor și executarea bugetului CCRM. Cu toate acestea, 
bugetul este aprobat ca parte a procesului bugetului de stat. CCRM 
are acces nerestricționat și oportun la înregistrări, documentație și 
informații de la entitățile auditate (unități bugetare). 
Independența CCRM este asigurată de Legea Curții de Conturi. 

 

Dimensiunea IP-30.1 Acoperirea auditului  

411. CCRM este consacrată în Constituția Republicii Moldova, cu independența, mandatul și 
organizarea acesteia prevăzute de Legea nr. 260 privind organizarea și funcționarea CCRM a Republicii 
Moldova adoptată în decembrie 2017. 

412. Mandatul CCRM îi conferă competențe de a efectua audituri financiare, de conformitate și de 
performanță, examinând veniturile, cheltuielile, activele și pasivele instituțiilor publice centrale și locale. 
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Acestea includ întreprinderile de stat și municipale și societățile pe acțiuni în care statul sau municipiul 
dețin cota majoritară. 

413. Rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale municipiul Ungheni (nivelul I) au fost 
auditate de către CCRM în anul 2020-2021 pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2019, care 
au inclus Bilanțul contabil, Raportul privind veniturile și cheltuielile, Raportul privind fluxul mijloacelor 
bănești, Raportul privind executarea bugetului și Raportul narativ privind executarea bugetului, inclusiv 
un rezumat al politicilor contabile semnificative. Auditorul a emis o opinie contrară și a evidențiat 
aspectele critice împreună cu recomandările în atenția conducerii. Concomitent, CCRM a efectuat 
auditul de conformitate evaluând procesul bugetar și administrarea proprietății publice pentru aceeași 
perioadă. 

414. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-30.2 Prezentarea rapoartelor de audit către legislativ  

415. Situațiile financiare ale municipiului Ungheni au fost prezentate auditorului în octombrie 2020. 
Auditorul a emis raportul de audit la data de 25 februarie 2021. Raportul de audit a fost trimis la 
consiliul local în termen de șase luni de la primirea rapoartelor financiare de către instituția de audit 
care se ocupă de autoritățile locale pentru ultimii trei ani fiscali finalizați. 

416. Scorul pentru această dimensiune este B. 

Dimensiunea IP-30.3 Urmărirea ulterioară a auditului extern 

417.  CCRM a înaintat recomandările pe 25 februarie 2021, iar Consiliului Municipal i s-a dat termen 
până la 2 ianuarie 2022 ca să lucreze la un plan de remediere pentru a le rezolva. Hotărârea CCRM 
conține deja o informație conform căreia unele recomandări au fost abordate de către entitatea 
auditată pe parcursul auditului. Municipiul a oferit un răspuns scris pentru CCRM privind modul în care 
recomandările sunt abordate. 

418. Scorul pentru această dimensiune este A. 

Dimensiunea IP-30.4 Independenţa ISA 

419. Articolul 133 din Constituție stipulează rolul CCRM, structura acesteia, procedura de numire a 
Președintelui și responsabilitatea CCRM de a prezenta un raport anual Parlamentului. Constituția nu 
precizează însă aspectul cel mai important - statutul CCRM - că este o instituție independentă și că este 
instituția supremă de audit din țară.  

420. În acest caz, întrucât statutul CCRM nu este consacrat în constituție, normele cuprinse în 
legislația de nivelul doi sunt supuse mai des unor eventuale modificări și, astfel, prezintă un risc de 
dependență a Instituției de solicitările și deciziile politice. 

421. Totuși, Legea CCRM prevede că CCRM are independență organizațională, funcțională, 
operațională și financiară și, în exercitarea atribuțiilor și împuternicirilor sale, nu poate fi direcționată 
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sau controlată de nicio persoană fizică sau juridică.66 CCRM activează independent de Guvern, de alte 
organizaţii publice, de alte persoane juridice de drept public sau privat şi de persoane fizice.67 

Tabel 30.3: Independența ISA – cerințe 

Element/ Cerințe Îndeplinit 

(da /nu) 

Dovezi folosite/Comentarii 

1. ISA activează independent de 

executiv în ceea ce privește:  

  

- procedurile de numire și 

revocare a conducătorului ISA 

Da Constituția prevede în mod expres procedura de 

numire și durata mandatului Președintelui și 

membrilor CCRM. Organul de numire este 

Parlamentul. Legea organică a Curții de Conturi 

(nr.260/2017) prevede în mod expres statutul, 

independența și garanțiile necesare în procesul de 

exercitare a funcției de președinte și membru al Curții 

de Conturi, descrie procedura de numire, prevede 

împrejurările în care mandatul membrului Curții de 

Conturi poate înceta și invocă cazuri în care membrul 

poate fi revocat sau suspendat. După acordarea 

mandatului, Președintele și membrii CCRM 

dobândesc statutul de persoană de demnitate 

publică, apolitică, independentă și inamovibilă, 

criterii prevăzute de legea organică a CCRM. Astfel, 

protecția împotriva demiterii arbitrare este asigurată 

legal de 2 legi: Legea organică a CCRM (nr. 260/2017) 

și Legea privind statutul persoanelor cu funcții de 

demnitate publică nr.199 din 16.07.2010. 

Participarea Guvernului este exclusă la selectarea și 

numirea Președintelui și a membrilor CCRM. 

Numirea Președintelui și a membrilor CCRM a fost 

organizată și efectuată cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 260/2017, condițiilor prevăzute de 

Regulamentul Parlamentului și Regulamentul Curții 

de Conturi privind procedura de organizare și 

desfășurare a concursului public de selectare a 

candidaților pentru funcția de membru al Curții de 

Conturi. 

 
66 Legea CCRM, articolul 3 (2), (3) 
67 Legea CCRM, articolul 5 (3) 
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Element/ Cerințe Îndeplinit 

(da /nu) 

Dovezi folosite/Comentarii 

- planificarea misiunilor de audit Da Articolul 9 ,,Planificarea activității de audit” din Legea 
nr. 260/2017 prevede independența procesului 
decizional la planificarea activității de audit a CCRM. 
CCRM decide în mod independent asupra 
programului activității de audit, precum și asupra 
modului de implementare a acestuia. Nicio autoritate 
nu este în drept să intervină în modificarea 
programelor activității de audit. Persoanele juridice 
și/sau persoanele fizice pot oferi sugestii cu privire la 
subiectele care urmează să fie auditate, dar decizia 
finală cu privire la activitatea de audit aparține 
exclusiv CCRM. Cu toate acestea, Parlamentul este în 
drept să solicite, prin hotărîre, Curții de Conturi 
efectuarea unor misiuni de audit public extern. 
Planificarea activității de către CCRM este mai ușor 
de gestionat datorită faptului că pînă la 15 
septembrie, Parlamentul poate înainta Curții de 
Conturi propuneri pentru programul anual al 
activității de audit. 

CCRM își planifică activitatea în mod independent, 

prin elaborarea unui Program anual al activității de 

audit. Acest document integrează misiunile de audit 

ce urmează a fi efectuate pe parcursul unui an. 

Procesul de elaborare a Programului anual al 

activității de audit este unul complex și reflectă 

prioritățile activității de bază a Curții pentru 

următorul an calendaristic. Programul de audit este 

menit pentru a acoperi mandatul anual obligatoriu de 

audit financiar, domenii din sectorul public cu impact 

pronunțat asupra vieții cetățenilor, autoritățile și 

instituțiile publice care beneficiază de resurse 

bugetare semnificative, inclusiv autorități publice 

centrale și autorități guvernamentale de specialitate, 

autorități publice locale, proiecte si programe 

finanțate din surse externe etc. După repartizarea 

resurselor pentru îndeplinirea sarcinilor obligatorii se 

planifică restul misiunilor de audit, pe baza 

priorităților și solicitărilor coroborate cu resursele 

disponibile.  

Mandatul CCRM se extinde asupra tuturor 

activităților administrației publice centrale și oferă 
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Element/ Cerințe Îndeplinit 

(da /nu) 

Dovezi folosite/Comentarii 

posibilitatea de a efectua toate tipurile de audituri: 

audituri financiare, audituri de conformitate și 

audituri de performanță. Cu toate acestea, în unele 

cazuri, CCRM este limitată în alegerea tipului adecvat 

de audit în unele entități autonome și independente, 

întrucât reglementările acestora prevăd în mod 

expres tipul de audit public extern care poate fi 

efectuat (de exemplu: Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare; Banca Națională a Moldovei; Agenţia 

Naţională de Reglementare în Energetică).  

- aranjamente pentru 

publicarea rapoartelor 

Da CCRM respectă legislația națională (Art.15 din Legea 

nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, art. 12 din Legea nr. 181/2014) și cerințele 

Standardelor INTOSAI privind transparența și 

procesul decizional. 

Art. 10 ,,Transparență și responsabilitate” din Legea 

nr. 260/2017 stabilește în mod expres obligația legală 

a Curții de Conturi de a informa publicul despre 

activitatea sa prin: 1) publicarea hotărârilor sale 

asupra rapoartelor de audit în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova; și 2) publicarea rapoartelor pe 

pagina sa web oficială.  

Rapoartele de audit ale CCRM sunt documente 

oficiale cu caracter public și sunt puse la dispoziția 

cetățenilor și factorilor de decizie prin postări pe site-

ul instituției. Hotărârile sale asupra rapoartelor de 

audit sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

Ședințele plenare ale CCRM privind examinarea 

rezultatelor auditului sunt publice și sunt transmise în 

direct pe site-ul oficial și youtube. De asemenea, 

Curtea publică comunicate de presă pe site-ul oficial 

și în alte surse electronice precum Facebook. 

- aprobarea și executarea 

bugetului ISA. 

Parțial Potrivit articolului 4 „Bugetul Curții de Conturi” din 

Legea nr. 260/2017, CCRM are buget propriu, care se 

administrează independent în conformitate cu 

prevederile legale. 

Activitatea CCRM este finanțată de la bugetul de stat. 
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Element/ Cerințe Îndeplinit 

(da /nu) 

Dovezi folosite/Comentarii 

Bugetul CCRM se elaborează și se aprobă conform 

principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de 

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-

fiscale nr. 181/2014 pentru autoritățile bugetare 

independente/autonome. Curtea de Conturi este în 

drept a se adresa Parlamentului dacă resursele 

oferite sunt insuficiente pentru îndeplinirea 

mandatului. 

Cu toate acestea, CCRM nu are independență 

financiară conform principiilor INTOSAI. Bugetul 

CCRM este încorporat în proiectul de lege bugetară 

anuală, întocmit de Ministerul Finanțelor, instituție 

auditată de CCRM. De asemenea, toți angajații CCRM 

sunt funcționari publici și sunt supuși acelorași 

reglementări de angajare ca și angajații 

guvernamentali. 

În ceea ce privește executarea bugetului aprobat, nu 

există restricții specifice privind modul în care CCRM 

își utilizează mijloacele. Cu toate acestea, 83% din 

bugetul aprobat este pentru costurile de personal, 

lăsând puțină flexibilitate. 

2. Această independență este 

asigurată prin lege. 

Da Independența CCRM este consacrată în lege. 

3. ISA are acces nerestricționat 

și în timp util la înregistrări, 

documentație și informații 

pentru: 

Da Art. 32 alin. (8) precizează că Curtea de Conturi are 

acces neîngrădit, direct și liber, în timp util, la 

informaţiile digitalizate, bazele de date necesare 

exercitării corespunzătoare a atribuţiilor legale. 

Art. 36 alin. (2) prevede că entitățile auditate trebuie 

(i) să asigure accesul în sediile lor și (ii) să prezinte, la 

cererea auditorului public, actele, documentele, 

informaţiile şi bazele de date necesare într-un termen 

rezonabil, care nu va depăși limita stabilită de 

auditor, să prezinte explicaţiile necesare.  

În cazurile în care entitatea auditată nu respectă 

aceste cerințe, Legea CCRM prevede aplicarea 

sancțiunilor în temeiul Codului contravențional. La 

rândul său, în cazul neasigurării îndeplinirii obligațiilor 

de către conducerea entității auditate, președintele 
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Element/ Cerințe Îndeplinit 

(da /nu) 

Dovezi folosite/Comentarii 

Curții de Conturi poate informa despre aceasta 

Parlamentul, Președintele Republicii Moldova, 

Guvernul sau organul deliberativ al administrației 

publice locale.68 

Cu toate acestea, există cazuri în care în timpul 

auditului entitatea auditată refuză accesul la bazele 

de date și întârzie transmiterea informațiilor. 

Principalul argument oferit de entitățile auditate se 

referă la regulile de confidențialitate a datelor cu 

caracter personal, precum și interpretarea dreptului 

CCRM ca fiind un drept de a obține date, dar nu de a 

prelucra datele, ceea ce face ca auditorii CCRM să 

necesite mai mult timp pentru obținerea 

informațiilor. În 2018, CCRM și-a exercitat de două ori 

dreptul acordat de Legea CCRM de a impune 

sancțiuni administrative entității auditate pentru 

neprezentarea informațiilor.  

Sursa datelor: Legea CCRM 

422. Scorul pentru această dimensiune este C. 

IP-31. Examinarea de către legislativ a rapoartelor de audit 

423. Acest indicator se concentrează pe controlul legislativ al rapoartelor de audit ale AL, inclusiv ale 
unităților sale instituționale. Conține patru dimensiuni și utilizează metoda M2 (AV) pentru agregarea 
scorurilor dimensiunilor. Evaluarea acestui indicator se bazează pe ultimii trei AF finalizați și acoperă 
unitățile bugetare ale AL și UEB. 

INDICATORI/ 
DIMENSIUNI 

SCOR EVALUAREA PERFORMANȚEI 

IP-31. Examinarea de 
către legislativ a 
rapoartelor de audit 
(M2) 

B  

31.1. Momentul 
examinării rapoartelor 
de audit 

B Examinarea raportului de audit privind auditurile financiare și de 
conformitate a fost efectuată de către consiliul municipal în 
termen de șase luni de la emiterea rapoartelor. 

31.2. Audieri privind 
constatările auditului 

C Audierea constatărilor de audit din rapoartele de audit ale AF 2019 
cu opinie contrară a fost organizată de Consiliul municipal 
Ungheni. Reprezentantul CCRM nu a participat la ea.  

 
68 Legea CCRM, articolul 36 (3), (4) 
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31.3. Recomandări 
privind auditul de 
către legislativ 

C Consiliul municipal Ungheni a desemnat responsabilul pentru 
implementarea recomandărilor de audit și a aprobat un plan de 
acțiuni. Nu au existat audieri ulterioare care să urmărească modul 
în care au fost implementate. 

31.4. Transparența 
examinării de către 
legislativ a rapoartelor 
de audit 

A Audierile rapoartelor de audit au fost publice, iar decizia consiliului 
privind planul de acțiuni a fost publicată pe site-ul web. 

 
Dimensiunea IP-31.1 Momentul examinării rapoartelor de audit 

424. Obligația consiliului local de a audia rapoartele de audit și recomandările acestora a fost 
introdusă la 12 februarie 2021, prin modificarea Legii administrației publice locale. Examinarea 
rapoartelor de audit financiar și de conformitate transmise de CCRM a fost efectuată de consiliul local pe 
4 iunie 2021. Consiliul local a emis o decizie nr.2/169 prin care a aprobat un plan de acțiuni pentru 
abordarea recomandărilor de audit.70 

425. Scorul pentru această dimensiune este B. 

Dimensiunea IP-31.2 Audieri privind constatările auditului  

426. Audierile raportului de audit cu opinie contrară asupra situaţiilor financiare întocmite de 
municipiul Ungheni au fost organizate de către consiliul municipal Ungheni. Ele au inclus oficialii 
responsabili, dar nu au inclus pe reprezentanții din CCRM. Cu toate acestea, CCRM organizează, de 
asemenea, audieri publice înainte de a emite raportul de audit, unde auditorii prezintă constatările 
auditului, iar entitatea auditată poate clarifica unele dintre probleme. 

427. Scorul pentru această dimensiune este C. 

Dimensiunea IP-31.3 Recomandări privind auditul din partea legislativului 

428. În cadrul audierii desfășurate pentru auditurile AF 2019, consiliul local a desemnat oficiali 
responsabili pentru implementarea recomandărilor emise de CCRM. Nu există nicio altă dovadă că a 
avut loc vreo monitorizare a implementării recomandărilor.  

429. Scorul pentru această dimensiune este C. 

Dimensiunea IP-31.4 Transparența examinării de legislativ a rapoartelor de audit 

430. Audierile pentru rapoartele de audit pentru AF 2019 transmise de CCRM au fost publice. Decizia 
consiliului local și planul de acțiuni de remediere au fost făcute publice imediat după ședință. 

431. Scorul pentru această dimensiune este A. 

 
69  http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/06/D-2.pdf 
70  http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/06/D-2-Anexa.pdf 
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3 CONCLUZIILE ANALIZEI SISTEMELOR MFP 

3.1 Evaluare integrată la nivelul IP 

3.1.1. Relațiile fiscale interguvernamentale 

432. Cheltuielile municipiului Ungheni sunt în mare parte finanțate pe jumătate (55%) prin transferuri 
de la administrația centrală. Deoarece unele transferuri pot fi alocate ad-hoc, acest lucru a afectat 
negativ dimensiunile rezultatelor transferurilor și structura acestora.  

3.1.2. Credibilitatea bugetului  

433. Ca urmare a sistemului existent de transferuri, partea de cheltuieli agregate a bugetului a primit 
un scor D, și același scor pentru structura cheltuielilor conform clasificației funcționale și economice, 
deoarece au existat supra-cheltuieli semnificative pentru transportul rutier, gospodăria de locuinţe şi 
gospodăria serviciilor comunale în comparație cu estimările inițiale. COVID-19 a fost fără îndoială un 
factor în această realocare în cadrul categoriilor. Acest rezultat general a afectat, de asemenea, numărul 
de alocații suplimentare care urmează să fie aprobate de consiliul municipal (Scor C). Procesul de control 
al alocațiilor bugetare pentru a se potrivi cu disponibilitățile de numerar a fost ajutat de previziuni bune 
privind numerarul și de certitudinea unităților bugetare că vor avea fonduri disponibile pentru 
executarea bugetelor lor conform planificării (Scor A). Stocul de arierate este zero (Scor A), ceea ce 
reflectă un control puternic al angajamentelor (Scor A). 

3.1.3. Transparența finanțelor publice 

434. Municipiul Ungheni publică informații despre estimările și executarea bugetului. Planul de conturi 
național, care stă la baza pregătirii, executării și raportării bugetului, este cuprinzător și în concordanță 
cu standardele GFS (Scor A). Informațiile sunt incluse în buget la timp. Ca urmare, documentele 
bugetare includ 3 din cele 4 informații de bază, necesare pentru a susține un proces bugetar 
transparent, cu excepția faptului că bugetul curent este comparat cu bugetul aprobat inițial, nu cu 
execuția bugetară a anului precedent, așa cum o cer bunele practici. (Scor C).  

435. Nu există unități extrabugetare și administrații de nivel inferior în cadrul municipiului. 
Informațiile despre planurile de performanță și realizările în ceea ce privește produsele și rezultatele 
prestării de servicii în unitățile executoare ale municipiului sunt foarte bune cu planuri de performanță 
(Scor A), performanța realizată (Scor A), reflectând sistemul bugetar bazat pe programe existent. 
Urmărirea resurselor către unitățile de prestare a serviciilor are scorul A și reflectă sistemul puternic de 
contabilitate și raportare, cu toate acestea nu există revizuiri independente (scor C). 

436. Accesul public la informațiile fiscale este limitat (Scor D), cu puține elemente de bază fiind 
dezvăluite, în timp ce rapoartele din timpul anului și situațiile financiare auditate (care nu sunt 
obligatorii) sunt puse la dispoziție cu întârziere. Cetățenii pot accesa pagina web a municipiului, unde se 
publică prezentări PowerPoint cu explicații rezumate și accesibile ale elementelor cheie ale bugetului 
împreună cu propunerile proiectului de buget către consiliul municipal. În 2020, toate ședințele 
Consiliului municipal au fost accesibile publicului, inclusiv audierile bugetare. Consultările publice sunt 
desfășurate, dar rezumatul contribuțiilor primite și rapoartele aferente nu sunt pregătite.  
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3.1.4. Gestionarea activelor și pasivelor 

437. Raportarea riscurilor asociate cu întreprinderile publice are scorul D, deoarece situațiile 
financiare întocmite de întreprinderile publice nu sunt auditate. Managementul investițiilor 
publice este slab (scor D) deoarece nu există instrucțiuni pentru analiza economică, nu sunt 
stabilite criterii de selecție și nu se efectuează monitorizare. Gestionarea activelor publice – 
financiare, nefinanciare și înstrăinarea are scoruri bune. Înregistrarea, gestionarea și aprobarea 
datoriilor sunt puternice (Scor A), dar municipiului îi lipsește o strategie de bază de management 
al datoriilor (Scor D). 

3.1.5. Strategie fiscală și bugetare bazate pe politici  

438. Veniturile bugetate sunt prezentate pentru anul bugetar și doi ani următori, în timp ce 
cheltuielile sunt prezentate doar pentru anul următor (Scor B). Estimările impactului fiscal se fac pentru 
majoritatea schimbărilor de politică (Scor C). Există plafoane dure pentru pregătirea bugetului incluse în 
circulara de îndrumare (Scor A). Există un calendar bugetar (scor C), dar acesta a oferit unităților 
bugetare mai puțin de patru săptămâni pentru a-și pregăti bugetele în 2020. Consiliul municipal a avut la 
dispoziție doar o lună pentru a-și îndeplini funcția de control după primirea propunerilor de buget (Scor 
C), dar aprobă bugetul la timp (Scor A). Legislativul examinează politicile fiscale și cifrele agregate pentru 
anul bugetar următor (Scor B). Procedurile de control bugetar nu sunt aprobate separat pentru controlul 
bugetar (Scor C). 

3.1.6. Previzibilitatea și controlul executării bugetului 

439. Serviciul Fiscal de Stat este responsabil de colectarea majorității veniturilor pentru municipiu. 
Impozitul pe proprietate colectat de municipiu reprezintă doar 14 la sută și este administrat în mare 
parte de către SFS. Veniturile încasate sunt bine gestionate în ceea ce privește fluxul de fonduri către 
Trezorerie și înregistrarea tranzacțiilor. Toate veniturile sunt vărsate în contul Trezoreriei (Scor A) și 
alocate subcontului municipiului. Un raport de venituri este pregătit în scopuri de management (Scor A).  

440. Consolidarea soldurilor de numerar în CUT la Banca Națională a Moldovei se face zilnic (Scor A). 
Sunt întocmite previziuni lunare ale mijloacelor bănești pentru transferurile administrației centrale și 
previziuni trimestriale pentru veniturile proprii (scor B). Unitățile executoare pot angaja în cursul anului 
fonduri până la valoarea alocațiilor lor bugetare anuale, în conformitate cu planurile lor de cheltuieli 
(Scor A). Managementul plăților bugetare a avut succes în controlul arieratelor (Scor A).  

441. În ansamblu, sistemul de salarizare are scorul B+. Administrația municipală asigură controlul și 
consecvența datelor și reconcilierea acestora. Modificările aduse informațiilor despre angajați și 
salariilor sunt complet reglementate și la timp. Există o pistă clară de audit. Salarizarea este inclusă în 
toate auditurile Curții de Conturi precum și în inspecțiile efectuate de Inspecția Financiară. Auditul CCRM 
a vizat anul 2019. Au fost identificate deficiențe în managementul salarizării. 

442. Sistemul de achiziții publice care funcționează în municipiu obține un scor general A. Sistemul de 
monitorizare a achizițiilor (care are probleme cu înregistrarea la nivel național) este bine gestionat în 
municipiu. Licitațiile competitive se aplică la toate cheltuielile relevante ce depășesc pragul. Accesul 
public la informațiile privind achizițiile are scorul B, deoarece planurile de achiziții revizuite nu sunt 
publicate. Managementul contestațiilor privind achizițiile obține un scor A și urmează sistemul național 
și există o agenție independentă pentru a soluționa contestațiile. Controalele interne ale cheltuielilor 
nesalariale au scorul B+ cu controale eficiente ale angajamentelor și respectarea regulilor și procedurilor 
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de plată, dar divizarea sarcinilor trebuie îmbunătățită. Funcția de audit intern nu este dezvoltată și nu 
este obligatorie pentru municipiu (scor D).  

3.1.7. Ținerea evidenței și raportare 

443. Reconcilierea conturilor și integritatea datelor financiare sunt puncte forte. Reconcilierea bancară 
pentru CUT are loc zilnic (Scor A). Nu există conturi de așteptare. În general, conturile de avans sunt 
limitate în utilizare și reconciliate lunar (Scor A). Integritatea datelor este bună (Scor A), deoarece 
accesul și modificările la înregistrări sunt restricționate și înregistrate și rezultă într-o pistă de audit 
suficientă. Trezoreria asigură integritatea datelor financiare și revizuiește operațiunile tuturor unităților 
bugetare.  

444. În ceea ce privește rapoartele bugetare în cursul anului, acoperirea și clasificarea datelor permit 
compararea directă cu bugetul inițial. Informațiile includ toate estimările bugetare pentru unitățile 
bugetare (Scor B). Rapoartele privind executarea bugetului sunt întocmite trimestrial și sunt emise în 
termen de 8 săptămâni (Scor C). Există îngrijorări semnificative cu privire la acuratețea datelor, așa cum 
a fost identificată de auditori (Scor C).  

445. Situația cu privire la rapoartele financiare anuale este mixtă (scor general de D+). Situațiile 
financiare includ informații complete despre active, pasive, inclusiv pe termen lung, venituri, cheltuieli și 
sunt însoțite de un raport privind fluxul mijloacelor bănești reconciliat (Scor A). Nu există obligativitatea 
transmiterii rapoartelor pentru audit extern la nivel de municipiu, astfel încât situațiile financiare nu 
sunt trimise în mod obișnuit la Curtea de Conturi (Scor D). Reglementările (standardele) contabile 
naționale din sectorul public care se aplică tuturor situațiilor financiare sunt în concordanță cu cadrul 
legal al Republicii Moldova, care este legat de standardele internaționale, dar nu este pe deplin aliniat la 
ele. Cu toate acestea, standardele utilizate în întocmirea rapoartelor financiare anuale nu sunt 
dezvăluite și acest lucru conduce la un scor D.  

3.1.8. Examinare externă și audit 

446. Auditul extern în Moldova este un domeniu cu putere semnificativă, deși există constrângeri. 
Situațiile financiare sunt auditate folosind standarde bazate pe Standardele Internaționale ale 
Instituțiilor Supreme de Audit. Auditurile financiare care se efectuează prevăd evaluarea oportunității și 
plenitudinii veniturilor și cheltuielilor bugetare. Auditul depinde de selecția făcută de către Curtea de 
Conturi și a fost efectuat un audit al rapoartelor din 2019 (Scor A). Raportul de audit a fost depus la 
consiliul municipal în termen de 6 luni (Scor B), iar consiliul a asigurat audierea constatărilor auditului și 
urmărirea recomandărilor de audit (scor A). Curtea de Conturi este un organ național. Independența 
Curții de Conturi este asigurată de legea Curții de Conturi în ceea ce privește numirea și revocarea 
Președintelui CCRM, precum și accesul la informații. Cu toate acestea, deși Curtea de Conturi își poate 
executa bugetul în mod liber, bugetul este formulat ca parte a bugetului de stat, ceea ce îi limitează 
independența (Scor C). Examinarea raportului de audit de către consiliul municipal s-a făcut în termen 
de șase luni de la emiterea raportului (scor B), însă auditorii nu au participat la aceasta (scor C). 
Conducerea municipală a răspuns la recomandările de audit prin adoptarea unui plan de remediere, dar 
nu a fost efectuată nicio urmărire pentru a analiza dacă acestea au fost implementate (scor C). Audierile 
rapoartelor de audit au fost publice (scor A). 

3.2 Eficacitatea cadrului de control intern 

447. Pe baza informațiilor disponibile, practica de control intern este în general potrivită pentru a 
contribui la atingerea obiectivelor de control. Legile și reglementările asigură cadrul legal și prevăd roluri și 
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responsabilități specifice, divizarea sarcinilor și procese operaționale, cu toate acestea, în practică, acestea 
au unele deficiențe, după cum a relevat auditul extern. Sistemul contabil încorporează controale de acces și 
piste de audit care sprijină cadrul de control intern.  

448. Abordarea actuală bazată pe conformitate susține îmbunătățirea continuă a mediului de 
control, având în vedere punctele forte ale controalelor angajamentelor și respectarea asociată a 
regulilor și procedurilor. 

449. Nu există o unitate de audit intern în cadrul municipiului, prin urmare cadrul de control nu are 
evaluarea sistematică a riscurilor și a mediului de control. Există puține garanții pentru raportul calitate-
preț fără o analiză economică bine stabilită și transparentă a propunerilor de investiții, o estimare a 
costurilor investițiilor și a procedurilor scrise de monitorizare a performanței investițiilor publice. 
Monitorizarea întreprinderilor publice este slabă, deci prezintă riscuri fiscale pentru municipiu. Procesul 
de inspecție financiară acoperă achizițiile și gestionarea activelor și acest lucru asigură 
responsabilitatea. Auditurile la salarizare, care reprezintă cheltuieli semnificative, sunt parte integrantă a 
procesului de audit extern și acesta este susținut de inspecții financiare pentru a monitoriza eligibilitatea, 
oportunitatea și plenitudinea plăților salariale, dar auditurile și inspecțiile nu sunt efectuate anual. 

450. Activitățile de control sunt în general potrivite, în special în ceea ce privește reconcilierea 
conturilor. Sunt respectate regulile bugetare pentru redistribuirea alocațiilor între articole de cheltuieli și 
rectificările suplimentare. Sistemul unificat de Trezorerie contribuie ca toate operațiunile de cheltuieli să 
fie efectuate și controlate prin intermediul programului informatic. Controlul regulilor de plată pentru 
toate operațiunile de executare bugetară sporește transparența și responsabilitatea. 

451. În general, informațiile financiare cum ar fi bugetele aprobate, rapoartele de executare a 
bugetului pe parcursul anului și anuale și rapoartele de audit sunt disponibile publicului. Există consultări 
publice întreprinse în legătură cu elaborarea bugetului, dar dovezile nu sunt formalizate.  

452. Sistemul de raportare a executării bugetare care oferă informații despre performanță în ceea ce 
privește prestarea serviciilor este foarte bun. În timp ce auditurile externe sunt axate pe cele financiare 
și pe conformitate, sunt necesare mai multe audituri de performanță, care pot oferi o evaluare 
independentă și pot face recomandări cu privire la performanța în prestarea serviciilor. 

 

3.3 Puncte forte și puncte slabe ale sistemelor MFP 

3.3.1 Disciplina fiscală 

453. Transferurile de la AC finanțează aproape jumătate din cheltuielile municipiului și, deși 
majoritatea transferurilor sunt previzibile, există alocații suplimentare efectuate în cursul anului care au 
afectat disciplina fiscală și au dus la devieri semnificative ale estimărilor bugetare și multiple modificări 
bugetare. Operațiunile de trezorerie și gestionarea numerarului permit gestionarea cheltuielilor în limita 
resurselor disponibile. Rapoartele privind executarea bugetului oferă o imagine completă a veniturilor și 
cheltuielilor din fiecare categorie, unde nu există venituri sau cheltuieli neraportate. Controlul 
angajamentelor contractuale este eficient și a eliminat restanțele la cheltuieli. Înregistrarea și raportarea 
datoriilor este completă, actualizată și reconciliată lunar. Cu toate acestea, nu există o strategie de 
management al datoriilor. Auditul intern nu este operațional, ceea ce subminează mediul de control 
intern. În același timp, inspecția financiară și posibilitatea auditului extern, deși nu sunt efectuate 
sistematic, contribuie la menținerea disciplinei fiscale.  
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3.3.2 Alocarea strategică a resurselor  

454. Planul de conturi oferă o analiză multidimensională a cheltuielilor. Accentul pe doar o perspectivă 
anuală nu pe termen mediu în bugetarea cheltuielilor, aliniată la posibilul proces bugetar pe programe, 
asigură o concentrare limitată. Deși indicatorii de performanță sunt specificați, evaluarea independentă 
a realizării performanței lipsește în general și s-a bazat pe revizuirile susținute de partenerii de 
dezvoltare ai Moldovei. 

455. Selectarea proiectelor majore de investiții nu se bazează pe criterii standard determinate în 
avans, iar costul de viață nu este inclus în buget. Planificarea strategică pe termen mediu este un 
domeniu considerat a fi slab, având un impact negativ asupra alocării strategice a resurselor.  

3.3.3 Utilizarea eficientă a resurselor pentru prestarea serviciilor  

456. Accesul public la informațiile fiscale și transparența finanțelor publice sunt considerate suficiente. 
Majoritatea informațiilor fiscale sunt puse la dispoziția publicului și sunt publicate și informații despre 
performanță pentru prestarea serviciilor. Acestea includ indicatori de performanță referitori la 
produsele și rezultatele unităților executoare ale municipiului, care afectează pozitiv prestarea 
serviciilor. 

457. Monitorizarea procesului de achiziție este bună și municipiul și-a gestionat bine baza de date. 
Numărul mare de contracte bazate pe licitație competitivă are un impact pozitiv asupra eficienței 
prestării serviciilor. Puterea sistemului de salarizare, în special cu integrarea sistemelor de salarizare și 
personal, presupune că personalul este utilizat în mod eficient. Punctele forte ale mecanismelor de 
responsabilizare fac ca inspecțiile financiare de conformitate și auditurile externe (când sunt efectuate) 
să aibă efect ca contra-verificări asupra utilizării ineficiente a resurselor, inclusiv a personalului. Cu toate 
acestea, absența auditului intern înseamnă că evaluările de sistem în cursul anului nu contribuie pe cât 
ar putea fi posibil. Elaborarea anuală a situațiilor financiare anuale asigură impactul oportun al 
auditurilor când municipiul este selectat pentru a fi auditat. Publicarea obiectivelor și a rezultatelor de 
performanță sprijină utilizarea eficientă a resurselor în unitățile de prestare a serviciilor; acestea sunt 
măsurate în mod consecvent, dar ar putea fi îmbunătățite cu o perspectivă a cheltuielilor pe termen 
mediu. 

3.4 Schimbări în performanță față de evaluarea anterioară 

458. Aceasta este prima evaluare a autorității publice de nivelul I din Ungheni. 
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4 REFORME MFP GUVERNAMENTALE  

459. Reformele MFP în Moldova sunt stipulate în Acordul de asociere (AA) dintre UE și Moldova care a 
fost semnat la 27 iunie 2014 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2014. Prin semnarea acestui 
document, Republica Moldova s-a angajat să dezvolte instituții democratice în conformitate cu 
standardele și regulile Uniunii Europene. Capitolul 7 al Acordului este dedicat în special cooperării în 
domeniul gestionării finanțelor publice: politica bugetară, controlul intern, inspecția financiară și auditul 
extern. Aceste elemente stabilesc cadrul general pentru modernizarea şi perfecţionarea funcţiilor 
executive în vederea prestării serviciilor de calitate cetăţenilor moldoveni, pentru îmbunătăţirea 
sistemelor de control intern a autorităților centrale și locale, dezvoltarea unui sistem de inspecție 
financiară care promovează cooperarea între actorii implicați în managementul financiar și control, audit 
și inspecție cu actorii responsabili de buget, trezorerie și contabilitate. Astfel, reforma finanțelor publice 
este parte a unui proces complex de aproximare a standardelor UE în Moldova.  

 

4.1 Abordarea națională a reformelor MFP 

460. Reformele legate de MFP sunt ancorate în Strategia de reformă a administrației publice (RAP) 
pentru 2016 - 2020.71 RAP a derivat din angajamentele asumate prin Programul de activitate a 
Guvernului 2016-2018, Acordul de Asociere Moldova – UE, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), 
Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” și Strategia Națională de Descentralizare.  

461. Reforma administrației publice, bazată pe descentralizarea puterii, trebuie să asigure o definire și 
delimitare clară a relațiilor din cadrul administrației publice centrale, dintre administrația centrală și cea 
locală, dintre administrația publică și sectorul privat. Principiile reformelor reflectă principiile bunei 
guvernări la toate nivelurile administrației publice recomandate de Consiliul Europei. 

462. În ceea ce privește agenda MFP, Strategia RAP stabilește un obiectiv general de creare a unui 
sistem modern de management financiar, bazat pe principii și reguli care să asigure disciplina bugetară și 
fiscală generală, precum și proceduri transparente privind bugetarea și administrarea bugetului public 
național și componentelor sale. În plus, formulează obiective specifice, acțiuni preconizate asociate și 
calendarul de implementare a acestora. Strategia stabilește, de asemenea, indicatori de monitorizare și 
un cadru de monitorizare și evaluare. Potrivit acestuia din urmă, Guvernul a înființat un Consiliu naţional 
pentru reforma administraţiei publice condus de Prim-ministru pentru a asigura coordonarea și 
evaluarea la nivel înalt a Strategiei. Cu toate acestea, schimbările dese din Guvern au perturbat modul în 
care a funcționat acest Consiliu în ultimii ani. În plus, monitorizarea implementării Strategiei trebuia să 
fie efectuată, pe de o parte, de către autoritățile/instituțiile individuale responsabile de diferite 
componente ale Strategiei și, pe de altă parte, de către Cancelaria de Stat, pentru a asigura coordonarea 
generală și raportarea periodică către Guvern prin intermediul Consiliului Sectorial pentru Reforma 
Administrației Publice. Totuși, implementarea a demonstrat că reforma administrației publice nu a fost o 
prioritate pentru Guvern, având în vedere absența planului de implementare adoptat pentru anii 2019 și 
2020, precum și lipsa de monitorizare și evaluare asupra implementării acțiunilor și a măsurii în care au 
fost îndeplinite obiectivele stabilite. 

 
71 Capitolul 6.4 „Managementul finanțelor publice” al Strategiei de reformă a administrației publice 2016 – 2020: 

https://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/modernizarea-serviciilor-publice 
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463. Cu toate acestea, sistemul MFP din Moldova a fost consolidat treptat ca urmare a reformelor 
implementate de Guvern în baza Strategiei sale MFP actuale. În urma evaluării CPRF 2011, Guvernul a 
elaborat și aprobat Strategia de Dezvoltare a Managementului Finanțelor Publice 2013-2020, extinsă 
până în 2022, care a oficializat angajamentul Guvernului de a îmbunătăți într-un mod durabil 
responsabilitatea și performanța sistemelor finanțelor publice.  

464. Obiectivul Strategiei MFP este de a asigura alocarea eficientă și eficace a fondurilor publice către 
activități care contribuie la creșterea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova și menținerea unui 
management eficient al utilizării fondurilor publice în toate domeniile și sectoarele administrației 
publice. Strategia este împărțită în șapte componente principale, reprezentând cele mai importante 
domenii ale managementului financiar public și identifică următoarele obiective specifice pentru fiecare 
dintre componente: 

(i) a îmbunătăţi calitatea previziunilor macroeconomice şi fiscale pentru a asigura elaborarea 

bugetului în baza unui cadru macrobugetar realist şi previzibil; 

(ii) a formula bugetul public național în conformitate cu cadrul legal național, pentru a asigura 

alocarea resurselor financiare publice în strînsă corelare cu priorităţile de politici, plafoanele 

de cheltuieli incluse în cadrul bugetar pe termen mediu, precum şi de a spori eficacitatea şi 

transparenţa procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe 

performanţă; 

(iii) a îmbunătăţi şi moderniza managementul Trezoreriei, de a asigura un control eficient şi o 

monitorizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli şi de a institui un sistem adecvat de 

contabilitate şi de raportare; 

(iv) a stabili un sistem de management financiar şi control intern şi audit intern în sectorul public 

conform practicii internaţionale, pentru a asigura utilizarea eficientă şi transparentă a 

fondurilor publice; 

(v) a creşte mobilizarea veniturilor prin sporirea capacităţii autorităţilor de administrare a lor, de a 

colecta venituri fiscale şi vamale planificate; 

(vi) a stabili un sistem modern de achiziţii publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene și 

implementarea acestuia de către autoritățile publice; 

(vii) a stabili un instrument de management modern şi eficient pentru a susţine utilizatorii în 

procesul bugetar şi pentru furnizarea unei game largi de informaţii financiare şi 

nonfinanciare necesare pentru luarea deciziilor. 

 
465. Adoptarea și punerea în aplicare a Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 a marcat o etapă importantă în promovarea, modernizarea și consolidarea 
sistemului național de management al finanțelor publice. Legea conține prevederi importante care 
vizează întărirea disciplinei bugetar-fiscale generale și a procesului bugetar, eficientizarea gestiunii 
resurselor bugetare și creșterea transparenței în timpul procesului bugetar. Aplicarea regulilor de 
politică bugetar-fiscală și adoptarea de către Parlament a limitelor macrobugetare pe termen mediu, 
implementarea noii clasificații bugetare și a noului plan de conturi, consolidarea bugetării pe bază de 
programe și stabilirea noilor reguli de gestionare a veniturilor colectate de către instituțiile bugetare, 
delimitarea clară a responsabilităților în cadrul procesului bugetar și consolidarea autorităților publice 
centrale – sunt doar câteva dintre cele mai importante reforme prevăzute de legea organică a finanțelor 
publice. 



 

120 

 

466. MF asigură conducerea reformei managementului finanțelor publice, în coordonare cu alte 
instituții ale Guvernului. MF pregătește și publică Planul anual de acțiuni MFP și raportează cu privire la 
implementarea acestuia.72 Începând cu 2020, se elaborează planul trienal de acțiuni (2020 – 2023). Alte 
roluri cheie în implementarea reformelor MFP aparțin Curții de Conturi care a adoptat propria Strategie 
de Dezvoltare. 

467. Nu au existat revizuiri externe sau evaluări independente ale reformelor MFP din 2018. Au fost 
efectuate doar evaluări specifice în domeniul managementului investițiilor publice și al achizițiilor 
publice, așa cum este descris mai jos. 

468. În 2019, FMI a efectuat Evaluarea Managementului Investițiilor Publice (MIP) al instituțiilor de 
investiții publice din Moldova privind etapele MIP de planificare, alocare și implementare. Evaluarea a 
concluzionat că, deși cadrul de reglementare existent pentru MIP include dispoziții detaliate pentru a 
asigura implementarea cu succes a investițiilor publice și este mai cuprinzător decât în alte țări, cadrul 
este limitat de acoperirea sa îngustă și nu este aplicat în mod eficient. Raportul vine cu o serie de 
recomandări care prioritizează principalele acțiuni în etapele cheie ale ciclului proiectului și pentru 
dezvoltarea capacității MF. 

469. În 2020, Banca Mondială a efectuat o evaluare a sistemelor de achiziții publice din Moldova pe 
baza Metodologiei de evaluare a sistemelor de achiziții (MAPS) din 2018. Scopul său a fost de: (i) a 
identifica punctele forte și punctele slabe ale sistemului de achiziții publice din Moldova și de a-l 
compara cu cele mai bune practici și standarde internaționale; (ii) identificarea oricăror lacune 
substanțiale care influențează negativ calitatea și performanța sistemului de achiziții publice; și (iii) să 
ajute Guvernul să prioritizeze eforturile în reforma achizițiilor publice, sugerând recomandări pentru 
îmbunătățirea sistemului de achiziții publice. O atenție deosebită a fost acordată posibilității de 
completare și armonizare a cadrului legal și instituțional; consolidarea și promovarea profesiei în achiziții 
publice; îmbunătățirea etapelor de planificare și pregătire a achizițiilor; îmbunătățirea eficienței și 
transparenței procesului de evaluare a ofertelor și atribuire a contractelor; și consolidarea 
managementului contractelor. 

4.2 Acțiuni recente și în curs de reformă a MFP care au impact asupra autorităților locale 

470. Reformele în managementul finanțelor publice din Moldova se aplică atât Administrației 
Centrale, cât și nivelurilor I și II ale Administrației locale, deoarece sistemele care au fost dezvoltate sunt 
comune atât pentru nivelurile AC, cât și AL: Planul de Conturi, Sistemul de Trezorerie, CBTM și 
programele cu ICP, CFPI și auditul intern, controlul și inspecția financiară și auditul extern. Adesea, 
diferența în aplicare în rândul instituțiilor este rezultatul mai degrabă a capacității acestora, decât a 
sistemelor în sine. Unele activități precum administrarea veniturilor și asigurările sociale și de sănătate 
sunt desfășurate la nivel central/național pentru toate nivelurile de administrație, având în vedere 
eficiența administrării lor comune. 

Guvernul rămâne angajat în implementarea Strategiei de management al finanțelor publice (2013-

2020), care a fost prelungită până la sfârșitul anului 2022. Ritmul reformelor a încetinit din cauza 

schimbărilor frecvente în Guvern și a presiunii din ce în ce mai mari asupra resurselor financiare cauzate 

de pandemie. Moldova a continuat gestionarea fiscală prudentă și planificarea bugetară disciplinată, în 

 
72 Planuri anuale de acțiuni MFP și rapoarte de progres: https://www.mf.gov.md/ro/managementul-finan%C8%9Belor-
publice/strategia-de-reform%C4%83-a-mfp/planuri-%C8%99i-rapoarte 
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ciuda circumstanțelor dificile din timpul pandemiei. Cu toate acestea, autoritățile au făcut progrese în 

ceea ce privește reformele MFP. Printre realizările cheie pentru 2019 și 2020 se numără acuratețea din 

ce în ce mai mare a previziunilor de venituri ale Ministerului Finanțelor. Ministerul a continuat să 

îmbunătățească procesul de elaborare a cadrului bugetar pe termen mediu și a îmbunătățit cadrul de 

reglementare pentru managementul financiar și controlul intern.  

471. Principalele realizări obținute în cadrul implementării Strategiei sunt rezumate după cum 
urmează: 

• Îmbunătățirea guvernanței fiscale, a prognozei macroeconomice și proiecției veniturilor pentru 
stabilirea țintelor fiscale și a nivelului cheltuielilor compatibile cu aceste ținte pe termen mediu; 

• Planificarea bugetară anuală și pe termen mediu îmbunătățită (CBTM) pentru a spori disciplina și 
credibilitatea bugetului; 

• Îmbunătățirea transparenței bugetare și a accesului public la informațiile fiscale cheie, pentru a 
crește accesul și înțelegerea bugetului de către cetățeni; 

• Gestionarea trezoreriei îmbunătățită pentru a asigura un control eficient al cheltuielilor, inclusiv 
un sistem adecvat de contabilitate și raportare; 

• Îmbunătățirea managementului datoriilor; 

• Monitorizarea financiară sporită a corporațiilor publice (întreprinderi de stat) de către MF; 

• Consolidarea cadrului și funcției de achiziții publice; 

• Elaborarea Standardelor de Contabilitate pentru Sectorul Public aliniate la IPSAS; 

• Consolidarea funcției de audit public extern. 
 
472. Aceste inițiative de reformă au fost implementate cu sprijinul oferit de partenerii de dezvoltare, 
inclusiv UE, FMI, Banca Mondială.  

473. În domeniul auditului public, cu sprijinul donatorilor (UE, BM și Oficiul Național de Audit al 
Suediei), Curtea de Conturi a întreprins măsuri pentru a face auditurile sale mai eficiente și pentru a 
asigura o supraveghere mai puternică a executării bugetare. O nouă lege a Curții de Conturi care 
întărește independența financiară, operațională și funcțională a instituției supreme de audit a fost 
adoptată în decembrie 2017 și promulgată în ianuarie 2018. Pentru a consolida supravegherea 
parlamentară a rapoartelor de audit elaborate de Curtea de Conturi, în 2019 a fost înființată o nouă 
Comisie parlamentară pentru controlul finanțelor publice. 

474. În perioada 2018-2019, FMI a lucrat cu Guvernul Republicii Moldova la îmbunătățirea 
statisticilor privind datoria publică. Au fost emise mai multe recomandări cu privire la domenii precum 
aria de acoperire a statisticilor datoriei, sfera de acoperire a instrumentelor și evaluarea instrumentelor 
de datorie. În plus, FMI a oferit asistență tehnică pentru a îmbunătăți gestionarea riscurilor fiscale și 
bugetare și raționalizarea cheltuielilor publice. 

475. Au fost întreprinse eforturi pentru a consolida transparența fiscală și achizițiile. În noiembrie 
2020, autoritățile au modificat legislația secundară privind achizițiile pentru a solicita furnizarea și 
publicarea informațiilor despre beneficiarul efectiv ca parte a pachetului obișnuit de documente depuse 
la licitație. Ele au publicat un raport privind cheltuielile legate de pandemie pentru 2020, inclusiv 
entitățile beneficiare efective care încheie contracte cu guvernul. În iunie 2021, au publicat și un raport 
de audit al Curții de Conturi privind utilizarea resurselor destinate domeniului sănătății pentru 
prevenirea şi combaterea răspândirii infecţiei cu Covid-19. Autoritățile fac acum publice informațiile 
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despre beneficiarii efectivi ai tuturor entităților care încheie contracte cu autoritățile publice pe site-ul 
Agenției Achiziții Publice. 

476. În 2017, Republica Moldova s-a înscris pentru prima dată în Sondajul Bugetului Deschis 
internațional. Conform rezultatelor sondajului din 2019, Moldova a obținut locul 57 din 100 la 
transparența bugetară; substanțial mai mare decât scorul mediu global de 42, ceea ce este un rezultat 
pozitiv.  

477. În cadrul proiectului de cinci ani de asistență tehnică finanțat de UE, care a început în 2020, 
Ministerul Finanțelor lucrează la abordarea problemelor legate de investițiile capitale publice cum ar fi 
acoperirea limitată a cadrului de reglementare pentru MIP pentru mai puțin de 20% din totalul 
cheltuielilor pentru investiții publice și reglementări excesiv de complexe care stabilesc trierea, selecția 
și monitorizarea proiectelor de investiții capitale publice. Obiectivul proiectului este de a consolida 
autoritățile moldovenești: (i) planificarea, pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții publice, 
finanțate atât din surse interne, cât și externe: (ii) simplificarea Regulamentului privind proiectele de 
investiții capitale și (iii) extinderea acoperirii cadrului de reglementare MIP revizuit pentru a cuprinde 
toate investițiile din Programul de investiții publice al Republicii Moldova. Rezultatul așteptat este 
îmbunătățirea abilităților și capacităților ministerelor de resort selectate în identificarea, planificarea și 
gestionarea proiectelor de investiții capitale pe baza analizei și recomandărilor PIMA (Evaluarea 
Managementului Investițiilor Publice) 2019. 

478. În materie de control intern, MF organizează continuu activități de consolidare a capacităților și 
instruire privind implementarea sistemului de control intern managerial pentru diferite autorități și 
instituții publice și a creat condiții pentru externalizarea auditului intern și aranjamente de servicii 
partajate prin adoptarea reglementărilor respective la sfârșitul anului 2020 care sunt menite să 
abordeze, printre altele, problema insuficienței specialiștilor calificați în audit intern. 

479. În 2018, Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională a lansat programul Comunitatea Mea în 
Moldova. Acest program de cinci ani își propune să faciliteze procesul de descentralizare în Republica 
Moldova prin consolidarea guvernanței locale și a implicării cetățenilor. În ceea ce privește MFP, 
asistența acordată APL se concentrează pe creșterea veniturilor obținute la nivel local și pe 
îmbunătățirea managementului financiar. Programul ajută autoritățile locale la implementarea 
delimitării, evaluării și gestionării proprietăților. Proiectul colaborează cu oficialii publici locali pentru a-i 
ajuta să se pregătească pentru procesul anual de planificare și revizuire a bugetului pentru a crește 
transparența bugetară la nivel local și pentru a îmbunătăți implicarea cetățenilor. 

480. Cu sprijinul acordat în cadrul proiectului finanțat de UE, Promovarea egalității de gen în raioanele 
Cahul și Ungheni, pentru prima dată, 11 localități din raionul Ungheni au elaborat strategii, planuri de 
acțiune și bugete sensibile la dimensiunea de gen pentru AF 2022. Au alocat 2% din bugetele lor pentru 
acțiuni de prevenire și combatere a violenței bazate pe gen și au încorporat perspectiva de gen în 
programele bugetelor locale. 

 
4.3 Considerente instituționale 

481. MF este principala agenție de implementare pentru o mare parte a acțiunilor legate de MFP, 
restul fiind alocat agențiilor sale subordonate și Curții de Conturi. Reformele planificate sunt consolidate 
printr-o serie de strategii specifice instituțiilor, inclusiv Strategia de Dezvoltare a Curții de Conturi pentru 
2021 – 2025 și Strategia de Dezvoltare a Sistemului de Achiziții Publice pentru 2016-2020. Eforturile de 
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reformă depind în mare măsură de asistența donatorilor, ceea ce poate avea impact asupra asumării 
responsabilității guvernamentale și asupra durabilității. 

482. Coordonarea și formatul reformelor MFP ca parte a agendei mai ample de reformă a 
administrației publice încă urmează a fi stabilit. S-a făcut puțină coordonare la nivelul Cancelariei de Stat 
sau al Oficiului Primului Ministru, deși a fost prevăzut în Strategia RAP.  

483. Sprijin considerabil pentru reformele MFP este disponibil din proiectele de asistență tehnică 
finanțate din exterior, susținute de diverși parteneri de dezvoltare. Guvernul contribuie cu expertiză 
nefinanciară. Există programe de dezvoltare a capacităților și sunt consacrate în strategiile de dezvoltare 
specifice instituțiilor. 

484. Informațiile despre reformele MFP și stadiul implementării acestora sunt disponibile publicului. 
MF își publică anual planul de acțiuni și raportează progresul obținut în implementarea acțiunilor 
planificate. Nu există totuși o platformă pentru dialog politic și coordonarea donatorilor care să includă 
diverse instituții guvernamentale, societatea civilă și părțile interesate ale partenerilor de dezvoltare. 

4.4 Aspecte esențiale ale reformelor MFP specifice AL 

485. După cum s-a menționat mai sus, reformele în managementul finanțelor publice din Moldova se 
aplică atât AC, cât și nivelurilor I și II ale administrației locale, deoarece sistemele care au fost dezvoltate 
sunt comune atât la nivelurile de AC, cât și AL. Totuși, potrivit Legii privind finanțele publice și 
responsabilitatea bugetar-fiscală, AL nu sunt obligate să-și prezinte anual rapoartele lor anuale către 
CCRM. Acest lucru se face numai la cerere atunci când CCRM inițiază auditul financiar. Obligația 
consiliului AL pentru ambele niveluri ale administrației de a audia rapoartele de audit și recomandările 
acestora a fost introdusă la 12 februarie 2021, prin modificarea Legii administrației publice locale. 
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Anexa 1. Rezumatul indicatorilor de performanță 

 

Indicator /dimensiune Scor Descrierea cerințelor îndeplinite 

PILON LOCAL: RELAȚIILE FISCALE INTERGUVERNAMENTALE 

AS–1.1 TRANSFERURI DE LA 
ADMINISTRAȚIA DE NIVEL SUPERIOR 

B  

AS-1.1 Rezultatul transferurilor real 
efectuate de la administrația de nivel 
superior 

C Rezultatul transferurilor real efectuate de la bugetul de 
stat a depășit 112% din cele estimate în doi din cei trei 
ani. 

AS-1.2 Structura transferurilor real 
efectuate în comparație cu cele aprobate 
inițial 

D Structura transferurilor real efectuate în comparație cu 
cele aprobate inițial a fost peste 15% în doi din cei trei 
ani. 

AS-1.3 Oportunitatea transferurilor de la 
administrația de nivel superior 

A Calendarul transferurilor de la bugetul de stat la bugetul 
AL este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor 
(OMF) nr. 3/2017 care a fost respectat în toți cei trei ani. 

AS-1.4 Previzibilitatea transferurilor  A Circulara bugetară emisă de MF către AL conține 
informații privind transferurile pentru anul fiscal și 
următorii doi ani, cu explicații detaliate ale oricăror 
modificări intervenite și calculele respective. 

AS-2 REGULI FISCALE ȘI MONITORIZAREA 
SITUAȚIEI FISCALE 

A  

AS-2.1 Reguli fiscale pentru administrația 
locală 

A Regulile fiscale sunt clar stabilite în legea finanțelor 
publice locale. 

AS-2.2 Reguli privind datoriile pentru 
administrația locală  

A Regulile privind plafonul datoriei AL sunt prevăzute de 
lege. MF monitorizează datoria AL atât în faza de 
aprobare, cât și la executare. 

AS-2.3 Monitorizarea autorităților locale  A Toate AL transmit MF situațiile financiare anuale. 
Raportul anual de executare a BPN elaborat de MF 
include raportul consolidat privind execuția bugetelor 
locale. 

PILON I: CREDIBILITATEA BUGETULUI  

IP-1 TOTAL CHELTUIELI REAL EFECTUATE D  

IP-1.1 Total cheltuieli real efectuate  D Totalul cheltuielilor real efectuate în comparație cu 
bugetul aprobat inițial a fost mai mare de 115% în doi 
din cei trei ani evaluați. 

IP-2 REZULTATUL STRUCTURII 
CHELTUIELILOR REAL EFECTUATE ÎN 

D+  
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COMPARAȚIE CU BUGETUL APROBAT 
INIȚIAL 

IP-2.1 Rezultatul structurii cheltuielilor real 
efectuate conform clasificației funcționale  

D Variația în structura cheltuielilor conform clasificației 
funcționale a fost semnificativ mai mare de 15% în toți 
trei ani. 

IP-2.2 Rezultatul structurii cheltuielilor real 
efectuate conform clasificației economice  

D Variația în structura cheltuielilor conform clasificației 
economice a fost semnificativ mai mare de 15% în toți 
trei ani. 

IP-2.3 Cheltuieli din rezervele pentru 
situații neprevăzute  

A Nu au fost efectuate cheltuieli din rezervele pentru 
situații neprevăzute în toți cei trei ani. 

IP-3 REZULTATUL VENITURILOR REAL 
ÎNCASATE ÎN COMPARAȚIE CU BUGETUL 
APROBAT INIȚIAL 

D  

IP-3.1 Total venituri real încasate în 
comparație cu bugetul aprobat inițial  

D Veniturile efective au depășit 116% din veniturile 
bugetate în toți trei ani. 

IP-3.2 Rezultatul structurii veniturilor real 
încasate  

D Variația în structura veniturilor a fost mai mare de 15% 
în toți trei ani. 

PILON II: TRANSPARENȚA FINANȚELOR PUBLICE 

IP-4 CLASIFICAȚIA BUGETARĂ  A Elaborarea, executarea și raportarea bugetului se 
bazează pe clasificațiile administrativă, de programe și 
economică consecvente și detaliate. 

PI-5 DOCUMENTAȚIA BUGETARĂ  C Documentația bugetară anuală îndeplinește 4 elemente, 
inclusiv 3 elemente de bază și 1 element suplimentar. 
Alte 2 elemente (finanțarea deficitului și ipotezele 
macroeconomice) nu sunt aplicabile la nivel local. 

IP-6 OPERAȚIUNI ALE ADMINISTRAȚIEI 
LOCALE NEINCLUSE ÎN RAPOARTELE 
FINANCIARE 

A  

IP-6.1 Cheltuieli neincluse în rapoartele 
financiare  

A Nu există unități extrabugetare în municipiu. 

IP-6.2 Venituri neincluse în rapoartele 
financiare  

A Nu există unități extrabugetare în municipiu. 

IP-6.3 Rapoarte financiare ale unităților 
extrabugetare  

NA Deoarece în municipiu nu există unități extrabugetare, 
nu există rapoarte financiare relevante. 

IP-7 TRANSFERURI CĂTRE ADMINISTRAȚIA 
LOCALĂ 

NA  

IP-7.1 Sistemul de alocare a transferurilor  NA Municipiul Ungheni nu are autorități locale de nivel 
inferior. Dimensiunea nu este aplicabilă. 
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IP-7.2 Oportunitatea informațiilor privind 
transferurile  

NA Municipiul Ungheni nu are autorități locale de nivel 
inferior. Dimensiunea nu este aplicabilă. 

IP-8 INFORMAȚII DESPRE PERFORMANȚĂ 
ÎN PRESTAREA SERVICIILOR 

B+  

IP-8.1 Planuri de performanță pentru 
prestarea serviciilor  

A Proiectul de documentație bugetară oferă informații 
despre obiectivele și rezultatele programelor 
municipiului care sunt publicate.  

IP-8.2 Performanțe realizate în prestarea 
serviciilor  

A Rapoartele de executare a bugetului oferă informații 
despre produsele și obiectivele realizate conform 
programelor municipiului. Rapoartele de performanță 
sunt publicate.  

IP-8.3 Resursele primite de unitățile de 
prestare a serviciilor  

A Sumele alocate unităților individuale de prestare a 
serviciilor sunt înregistrate la nivel de unitate în sistemul 
informațional de contabilitate și sunt prezentate în 
documentația bugetului anual.  

IP-8.4 Evaluarea performanțelor în 
prestarea serviciilor  

C Au existat două evaluări externe ale performanței în 
domeniul sănătății și educației la nivel național în ultimii 
3 ani, care sunt relevante pentru municipiu. Nu au existat 
evaluări externe specifice pentru AL. 

IP-9 ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMAȚII 
FISCALE 

D Municipiul Ungheni dezvăluie 3 din 5 elemente de bază 
și 2 din 3 elemente suplimentare. 

IP.9bis. CONSULTAȚII PUBLICE  C+  

IP-9bis.1 Consultații publice privind 
pregătirea bugetului  

B Pentru bugetul AF 2021, consultările publice au avut loc 
în etapa de elaborare și pregătire a bugetului. 
Informațiile simplificate privind bugetul au fost publicate 
în avans pe site. Rezumatul contribuțiilor primite ca 
urmare a consultării publice nu a fost publicat.  

IP-9bis.2 Consultarea publică în proiectarea 
programelor de prestare a serviciilor 

C Procesele de participare se desfășoară pentru 
majoritatea programelor de prestare a serviciilor. 
Rapoartele privind opiniile, observațiile și propunerile 
făcute de cetățeni, precum și reacțiile și concluziile 
acestora nu sunt publicate.  

IP-9bis.3 Consultații publice privind 
planificarea investițiilor 

C În timpul pregătirii proiectelor majore de investiții, se 
efectuează consultări publice pentru majoritatea 
proiectelor majore de investiții gestionate și decise de 
autoritatea locală. Consiliul municipal nu a publicat un 
rezumat al contribuțiilor primite. Procesul de consultare 
publică a fost cuprinzător. 

PILON III: GESTIONAREA ACTIVELOR ȘI PASIVELOR  

IP-10 RAPORTAREA RISCURILOR FISCALE D  
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IP-10.1 Monitorizarea întreprinderilor 
publice  

D Municipiul nu primeşte situaţiile financiare anuale de la 
întreprinderile pe care le deţine. Aceste situaţii nu sunt 
auditate în mod regulat. 

IP-10.2 Monitorizarea autorităților locale  NA Municipiul nu are autorități locale care să-i raporteze. 

IP-10.3 Datorii contingente și alte riscuri 
fiscale  

NA Municipiul nu are acorduri de parteneriat public-privat și 
nu are unități extrabugetare în sfera sa. 

IP-11 MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

D+  

IP-11.1 Analiza economică a propunerilor 
de investiții  

C Nu există instrucțiuni pentru analiza economică a 
pregătirii propriilor proiecte de investiții. Specialistul în 
construcții al municipiului Ungheni a evaluat nevoile 
proiectului de investiții majore înainte de includerea 
acestuia în Strategia de Dezvoltare Economică pe 
termen mediu, care asigură obiectivitatea analizei. 

IP-11.2 Selectarea proiectelor de investiții  

 

C Nu există criterii de selecție stabilite pentru proiectele 
de investiții proprii. Cu toate acestea, proiectul major de 
investiții se numără printre proiectele de investiții 
prioritare cuprinse în Strategia de dezvoltare economică 
pe termen mediu. 

IP-11.3 Calcularea costurilor proiectelor de 
investiții  

C Proiecțiile costurilor totale de capital ale proiectelor 
majore de investiții, împreună cu o divizare anuală, sunt 
incluse în documentele bugetare, dar fără estimări ale 
costurilor recurente pentru următorii trei ani sau 
proiecții ale costului total al ciclului de viață. 

IP-11.4 Monitorizarea proiectelor de 
investiții  

D Costul total al proiectelor majore de investiții este 
monitorizat de către Secția contabilitate în cadrul 
monitorizării de rutină a executării bugetare. Progresul 
fizic este monitorizat separat de o unitate specifică din 
cadrul municipiului. Rezultatele anuale nu sunt 
publicate. 

IP-12 GESTIONAREA ACTIVELOR PUBLICE A  

IP-12.1 Monitorizarea activelor financiare  B Municipiul Ungheni ține evidența tuturor activelor 
financiare la valoarea de piață. Informațiile de 
performanță cu privire la activele financiare majore sunt 
publicate anual. 

IP-12.2 Monitorizarea activelor 
nefinanciare  

A Municipiul Ungheni ține registrul mijloacelor fixe. Datele 
sunt furnizate Agenției Proprietății Publice care publică 
un registru al activelor deținute de toate autoritățile 
locale, pe baza datelor transmise anual de acestea. 

IP-12.3 Transparența înstrăinării activelor A Sunt stabilite proceduri și reguli pentru transmiterea sau 
înstrăinarea activelor financiare și nefinanciare, inclusiv 
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informații care urmează să fie transmise Consiliului 
municipal pentru informare sau aprobare. Informațiile 
privind transmiterea sau înstrăinarea sunt incluse în 
documentele bugetare și rapoarte financiare. 

IP-13 MANAGEMENTUL DATORIILOR B  

IP-13.1 Înregistrarea și raportarea datoriilor 
și garanțiilor 

A Municipiul Ungheni deține informații complete și exacte 
cu privire la toate împrumuturile sale. La momentul 
evaluării nu există garanții emise întreprinderilor 
municipale. Evidențele datoriilor sunt reconciliate cu 
creditorii și actualizate în fiecare lună, așa cum se 
prevede în acordurile financiare. Contabilitatea 
întocmește un raport trimestrial cu informații despre 
datorii și garanții, care este înaintat raionului și 
Ministerului Finanțelor. Raportul conține stocul 
datoriilor, deservirea datoriei și operațiunile. 

IP-13.2 Aprobarea datoriilor și garanțiilor A Legea 419/2006 spune că datoria publică, garanţiile de 
stat și politicile trebuie să fie aprobate de Ministerul 
Finanţelor. Consiliul municipal, în calitate de autoritate 
deliberativă a administrației publice locale, aprobă 
contractarea de noi datorii.  

IP-13.3 Strategia de management al 
datoriilor 

D Nu este elaborată o strategie de management al datoriei 
pe termen mediu (SMD) care să acopere datoria AL 
existentă și proiectată. Nota explicativă la documentația 
bugetară oferă date despre programul anual de 
îndatorare care este disponibil public ca anexă la decizia 
municipală privind aprobarea bugetului anual.  

PILON IV: STRATEGIE FISCALĂ ȘI BUGETARE BAZATE PE POLITICI  

IP-14. STRATEGIA BUGETARĂ PE TERMEN 
MEDIU 

C  

IP-14.1 Previziuni subiacente pentru 
bugetul pe termen mediu  

B Estimările de venituri se fac pentru anul bugetar și doi 
ani fiscali următori, în timp ce estimările de cheltuieli 
sunt făcute doar pentru anul bugetar. Estimările se 
bazează pe strategia locală și pe informații despre 
transferuri, venituri și cheltuieli, precum și pe indicatorii 
cheie demografici și macroeconomici produși de AC. 
Estimările privind veniturile și cheltuielile și ipotezele 
care stau la bază sunt transmise consiliului municipal 
pentru aprobare. 

IP-14.2 Impactul fiscal al propunerilor de 
politici 

C Municipiul întocmește estimări ale impactului fiscal al 
majorității modificărilor propuse în politica de venituri și 
cheltuieli pentru anul bugetar. 

IP-14.3 Estimări de cheltuieli și venituri pe 
termen mediu 

D Cheltuielile estimate ale municipiului sunt prezentate și 
aprobate de către Consiliu numai pentru anul următor. 



 

129 

 

IP-14.4 Coerența bugetului cu estimările 
anului precedent 

NA Deoarece nu există o perspectivă pe termen mediu a 
cheltuielilor municipale, nu este posibil să se compare 
estimarea anticipată a anului precedent cu cea reală 
care a avut loc în anul respectiv. 

IP-17 PROCESUL DE PREGĂTIRE A 
BUGETULUI 

C  

IP-17.1 Calendarul bugetar C Personalul financiar al primăriei pregătește proiectul de 
buget. Toate instituțiile bugetare respectă calendarul 
bugetar. Termenul limită pentru elaborarea bugetului 
pentru 2021 a fost de aproximativ o lună (mai puțin de 4 
săptămâni). Prezentările sunt făcute în conformitate cu 
calendarul aprobat pentru fiecare ciclu bugetar separat. 

IP-17.2 Îndrumări privind pregătirea 
bugetului  

C Primăria folosește o circulară bugetară cuprinzătoare și 
clară emisă de Ministerul Finanțelor și direcția raională 
finanțe. Circulara bugetară acoperă cheltuielile 
bugetare totale pentru întregul an fiscal și regulile 
bugetare pentru următorii 2 ani suplimentari. Bugetul 
reflectă plafoanele sectoarelor pe fiecare unitate locală 
și tipul transferurilor. Întrucât primăria întocmește 
bugetul unităților sale subordonate, nu emite nicio 
circulară suplimentară. Plafoanele au fost aprobate de 
Guvern după ce autoritățile bugetare au transmis 
estimările sale. 

IP-17.3 Prezentarea bugetului la consiliul 
local  

C Autoritatea executivă a municipiului Ungheni a înaintat 
consiliului local propunerea de buget anual cu cel puțin 
o lună înainte de începerea anului fiscal în 2 din ultimii 
trei ani. 

IP-18 EXAMINAREA DE CĂTRE LEGISLATIV A 
BUGETELOR 

C+  

IP-18.1 Domeniul de acoperire a examinării 
bugetului 

B Analiza consiliului municipal cuprinde politicile fiscale, 
cifrele agregate pentru anul ce vine, precum și detalii 
privind cheltuielile și veniturile. Propunerea de buget 
include previziunile fiscale pe termen mediu (numai pe 
partea veniturilor), iar prioritățile pe termen mediu sunt 
incluse în tabelele la nota explicativă și în bugetele 
bazate pe programe. 

IP-18.2 Proceduri legislative pentru 
examinarea bugetului 

C Consiliul municipal aprobă și urmează procedurile de 
revizuire a bugetului prevăzute în cadrul legal; acesta a 
fost cazul în ultimii ani și în anul fiscal 2020. Nu există 
alte proceduri separate de control bugetar aprobate de 
consiliul municipal, în afară de regulamentele generale 
ale acestuia care prevăd crearea comisiilor. 

IP-18.3 Timpul aprobării bugetului A Consiliul municipal a aprobat bugetul anual înainte de 
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începerea anului în fiecare dintre ultimii trei ani fiscali. 

IP-18.4 Reguli pentru rectificările bugetare 
de către executiv 

A Cadrul legal prevede reguli clare pentru rectificările 
bugetare pe parcursul anului. Regulile stabilesc limite 
stricte privind amploarea și natura modificărilor și sunt 
respectate în toate cazurile. 

PILON V: PREVIZIBILITATEA ȘI CONTROLUL EXECUTĂRII BUGETULUI 

IP-19 ADMINISTRAREA FISCALĂ NA  

IP-19.1 Drepturi și obligații pentru măsurile 
fiscale  

NA Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate 
și încasate de către autoritatea centrală - Serviciul Fiscal 
de Stat din Moldova. Deși impozitul pe proprietate este 
colectat de municipiul Ungheni și administrat în mare 
parte de către SFS, acesta reprezintă aproximativ 14 la 
sută din totalul veniturilor fiscale ale municipiului 
Ungheni (mai puțin de 75 la sută din veniturile fiscale 
totale ale AL). Prin urmare, nu există impozite de bază. 

IP-19.2 Evaluarea înregistrării și valorii 
impozitului pe proprietate 

NA Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate 
și încasate de către autoritatea centrală - SFS. Deși 
impozitul pe proprietate este colectat de municipiul 
Ungheni și administrat în mare parte de către SFS, acesta 
reprezintă aproximativ 14 la sută din totalul veniturilor 
fiscale ale municipiului Ungheni (mai puțin de 75 la sută 
din veniturile fiscale totale ale AL). Prin urmare, nu 
există impozite de bază. 

IP-19.3 Managementul riscurilor fiscale, 
auditul și investigațiile 

NA Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate 
și încasate de către autoritatea centrală - SFS. Deși 
impozitul pe proprietate este colectat de municipiul 
Ungheni și administrat în mare parte de către SFS, acesta 
reprezintă aproximativ 14 la sută din totalul veniturilor 
fiscale ale municipiului Ungheni (mai puțin de 75 la sută 
din veniturile fiscale totale ale AL). Prin urmare, nu 
există impozite de bază. 

IP-19.4 Monitorizarea arieratelor la 
impozite 

NA Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate 
și încasate de către autoritatea centrală - SFS. Deși 
impozitul pe proprietate este colectat de municipiul 
Ungheni și administrat în mare parte de către SFS, acesta 
reprezintă aproximativ 14 la sută din totalul veniturilor 
fiscale ale municipiului Ungheni (mai puțin de 75 la sută 
din veniturile fiscale totale ale AL). Prin urmare, nu 
există impozite de bază. 

IP-20 EVIDENȚA VENITURILOR A  

IP-20.1 Informații privind colectarea A Datele sunt consolidate zilnic. SFS și Secția contabilitate 
a Municipiului Ungheni are acces la datele Trezoreriei de 
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veniturilor Stat privind veniturile încasate lunar/zilnic/în timp real. 
Informațiile sunt prezentate pe tipuri de venituri divizate 
conform clasificației economice. Toate veniturile sunt 
consolidate într-un raport. 

IP-20.2 Transferul colectărilor de venituri A Toate veniturile fiscale și taxele sunt plătite direct în 
conturile înregistrate la Trezorerie – separat pentru 
fiecare tip de venit fiscal. Prin urmare, toate veniturile 
din impozite și taxe sunt transferate direct Trezoreriei în 
termen de 24 de ore. 

IP-20.3 Reconcilierea conturilor fiscale  NA Toate veniturile din impozite și taxele sunt administrate 
și încasate de către autoritatea centrală - SFS. Deși 
impozitul pe proprietate este colectat de municipiul 
Ungheni și administrat în mare parte de către SFS, acesta 
reprezintă aproximativ 14 la sută din totalul veniturilor 
fiscale ale municipiului Ungheni (mai puțin de 75 la sută 
din veniturile fiscale totale ale AL). Prin urmare, nu 
există taxe de bază și scorul pentru această dimensiune 
este NA. 

IP-21 PREVIZIBILITATEA ALOCĂRII 
RESURSELOR ÎN CURSUL ANULUI  

B+  

IP-21.1 Consolidarea soldurilor de numerar  A Guvernul Moldovei operează un CUT în cadrul căruia 
fiecare unitate bugetară, inclusiv entitățile locale, are 
propriul sub-cont. Toate conturile sunt consolidate zilnic. 

IP-21.2 Prognoza și monitorizarea 
numerarului  

B Pe baza bugetului anual se întocmește un flux al 
mijloacelor bănești anual. Având în vedere că 
transferurile reprezintă cea mai mare parte a veniturilor 
și sunt primite lunar, se elaborează un plan lunar. Acesta 
este ajustat în funcție de momentul în care veniturile 
sunt primite lunar. Întrucât veniturile din sursă proprie 
sunt încasate trimestrial, ajustarea se face trimestrial. Pe 
baza acestei previziuni de venituri, achizițiile sunt 
planificate în mod corespunzător. 

IP-21.3 Informații privind plafoanele 
angajamentelor  

A Municipiul își planifică execuția bugetară pentru întregul 
an pe baza previziunilor sale privind fluxul mijloacelor 
bănești, astfel încât angajamentele să poată fi planificate 
în consecință.  

IP-21.4 Semnificația rectificărilor bugetare 
în cursul anului 

C Au existat șase rectificări în cursul anului care au 
necesitat aprobarea Consiliului municipal. 

IP-22 ARIERATELE LA CHELTUIELI A  

IP-22.1 Stocul arieratelor la cheltuieli A Nu există arierate. 

IP-22.2 Monitorizarea arieratelor de A Arieratele sunt incluse ca articol în sistemul de 
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cheltuieli clasificație bugetară. Unitățile executoare trebuie să 
raporteze lunar datele privind arieratele către raion care 
raportează Ministerului Finanțelor. 

IP-23 CONTROALE LA SALARIZARE  B+  

IP-23.1 Integrarea salarizării și a evidenței 
personalului 

A Managementul resurselor umane și al salarizării este 
centralizat în primărie. Statele de plată și evidențele de 
personal sunt integrate în programul de contabilitate și 
sunt susținute de documentație completă pentru toate 
modificările aduse înregistrărilor de personal în fiecare 
lună. Sunt verificate în raport cu datele de salarizare din 
luna precedentă. Angajarea și promovarea personalului 
sunt controlate printr-o listă de posturi de personal 
aprobată. 

IP-23.2 Gestionarea modificărilor de 
salarizare  

A Modificările necesare la evidența personalului și la 
salarizare sunt actualizate lunar, în general la timp 
pentru plățile din luna următoare. Nu au existat cazuri 
care să necesite ajustări retroactive. 

IP-23.3 Controlul intern al salarizării  A Instituțiile bugetare au reguli și proceduri clare și 
detaliate pentru efectuarea modificărilor informațiilor 
privind personalul și statul de plată, care includ cerința 
de semnătură a persoanelor autorizate. Modificările 
aduse statului de plată asigură o pistă de audit clară. 

IP-23.4 Auditul salarizării B Auditurile la salarizare nu sunt efectuate anual. În 2020, 
Curtea de Conturi a realizat auditul financiar pentru AF 
2019, care a inclus aspecte legate de salarizare. Inspecția 
Financiară a efectuat o inspecție care a acoperit 
perioada 01 septembrie 2016 - 30 septembrie 2021. 
Inspecția a cuprins toată activitatea financiară, inclusiv 
gestionarea salariilor. 

IP-24 ACHIZIȚIILE A  

IP-24.1 Monitorizarea achizițiilor A Bazele de date și evidența achizițiilor sunt ținute de 
municipiul Ungheni. Informațiile sunt complete și exacte 
pentru toate metodele de achiziție. 

IP-24.2 Metode de achiziții A În 2020, toate contractele au fost atribuite prin metode 
competitive. 

IP-24.3 Accesul publicului la informații 
despre achiziții 

B 5 din 6 cerințe cheie privind informațiile despre achiziții 
sunt puse la dispoziția publicului. 

IP-24.4 Gestionarea contestațiilor privind 
achizițiile 

A Sistemul de contestații privind achizițiile îndeplinește 
fiecare dintre criteriile enumerate. Organismul de 
contestații privind achizițiile este o entitate națională. 

IP-25 CONTROALE INTERNE ASUPRA B+  
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CHELTUIELILOR NE-SALARIALE 

IP-25.1 Separarea atribuțiilor C Divizarea sarcinilor este indicată pe parcursul întregului 
proces de cheltuieli. Poate fi necesară o definiție mai 
precisă a responsabilităților importante. 

IP-25.2 Eficacitatea controalelor 
angajamentelor de cheltuieli 

A Controalele puternice limitează efectiv angajamentele 
privind alocațiile bugetare și disponibilitatea 
numerarului. 

IP-25.3 Respectarea regulilor și procedurilor 
de plată 

A Există un nivel înalt de conformitate cu regulile și 
procedurile. 

IP-26 AUDITUL INTERN D  

IP-26.1 Acoperirea auditului intern D La nivelul municipiului nu există o unitate de audit 
intern. 

IP-26.2 Natura auditurilor și standardele 
aplicate 

NA La nivelul municipiului nu există o unitate de audit 
intern. 

IP-26.3 Implementarea auditurilor interne 
și raportarea 

NA La nivelul municipiului nu există o unitate de audit 
intern. 

IP-26.4 Răspunsul la audituri interne NA La nivelul municipiului nu există o unitate de audit 
intern. 

PILON VI: ȚINEREA EVIDENȚEI ȘI RAPORTARE  

IP-27 INTEGRITATEA DATELOR FINANCIARE A  

IP-27.1 Reconcilierea conturilor bancare A Trezoreria regională Centru din cadrul MF reconciliază 
zilnic toate soldurile deținute de municipiul Ungheni cu 
subconturile CUT și alte conturi bancare din BNM. 

IP-27.2 Conturi de așteptare NA Nu există nici un cont de așteptare. 

IP-27.3 Conturi de avans A Reconcilierea avansurilor are loc cel puțin lunar, în 
termen de o lună de la sfârșitul perioadei, iar la sfârșitul 
anului nu exista sold în cont. 

IP-27.4 Procese de integritate a datelor 
financiare 

A Accesul și modificările la evidență sunt restricționate și 
înregistrate și rezultă într-o pistă de audit. Integritatea 
datelor financiare este asigurată de Trezorerie, care 
analizează informațiile financiare de la unitățile 
bugetare, iar Centrul de Tehnologii Informaționale în 
Finanțe din cadrul MF monitorizează accesul neautorizat 
la sisteme. Curtea de Conturi verifică integritatea datelor 
financiare în cadrul auditurilor sale. 

IP-28 RAPOARTELE BUGETARE ÎN CURSUL 
ANULUI 

C+  
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IP-28.1 Acoperirea și comparabilitatea 
rapoartelor 

A Acoperirea și clasificarea datelor în rapoartele de 
executare bugetară permite compararea directă cu 
bugetul inițial. Informațiile includ toate estimările 
bugetare și cheltuielile din transferuri. 

IP-28.2 Momentul rapoartelor bugetare din 
cursul anului 

C Rapoartele de executare bugetară sunt pregătite 
trimestrial (cu excepția primului trimestru) și emise în 
termen de 8 săptămâni de la sfârșitul fiecărui trimestru. 

IP-28.3 Exactitatea rapoartelor bugetare 
din cursul anului 

C Au apărut probleme cu rapoartele identificate de Curtea 
de Conturi. 

IP-29 RAPOARTE FINANCIARE ANUALE D+  

IP-29.1 Plenitudinea rapoartelor financiare 
anuale 

A Raportul privind executarea bugetului municipal se 
întocmește anual și este comparabil cu bugetul aprobat. 
Conține informații despre venituri, cheltuieli, active 
financiare, pasive financiare și obligații pe termen lung. 
Acesta include situația fluxurilor mijloacelor bănești.  

IP-29.2 Prezentarea rapoartelor pentru 
audit extern 

D Prin lege, AL nu sunt obligate să-și trimită rapoartele 
anuale pentru audit extern. Întrucât situațiile financiare 
ale AL întocmite pentru anul 2019 au fost auditate de 
către CCRM, municipiul Ungheni și-a prezentat situațiile 
în octombrie 2020, ceea ce a depășit nouă luni de la 
sfârșitul anului fiscal. 

IP-29.3 Standarde contabile D Situațiile financiare sunt întocmite conform standardelor 
contabile conforme cu cadrul legal al țării. Totuși, 
standardele utilizate la întocmirea rapoartelor financiare 
anuale nu sunt dezvăluite. 

PILON VII: EXAMINARE EXTERNĂ ȘI AUDIT  

IP-30 AUDITUL EXTERN C+  

IP-30.1 Acoperirea auditului  A Auditurile financiare și de conformitate pentru 
municipiul Ungheni au fost efectuate o singură dată în 
ultimii trei ani fiscali finalizați și au acoperit AF 2019. 
Auditul a evidențiat aspecte relevante. 

IP-30.2 Prezentarea rapoartelor de audit 
către consiliul local  

B Raportul de audit a fost trimis la consiliul local în termen 
de șase luni de la primirea rapoartelor financiare de 
către instituția de audit public responsabilă de 
autoritățile locale. 

IP-30.3 Urmărirea ulterioară a auditului 
extern 

A Recomandările de audit sunt incluse în Hotărârea CCRM 
privind aprobarea rapoartelor de audit care sunt 
publicate. Municipiul Ungheni a oferit CCRM răspunsul 
scris cu privire la modul în care constatările și 
recomandările auditului sunt abordate. 
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IP-30.4 Independența instituției de audit 
public responsabilă de autoritățile locale  

  

C CCRM funcționează independent de executiv în ceea ce 
privește procedurile de numire și revocare a 
Președintelui CCRM, planificarea misiunilor de audit, 
aranjamentele pentru publicarea rapoartelor și 
executarea bugetului CCRM. Cu toate acestea, bugetul 
este aprobat ca parte a procesului bugetului de stat. 
CCRM are acces nerestricționat și oportun la înregistrări, 
documentație și informații de la entitățile auditate 
(unități bugetare). Independența CCRM este asigurată 
de Legea Curții de Conturi. 

IP-31 EXAMINAREA DE CĂTRE LEGISLATIV A 
RAPOARTELOR DE AUDIT 

B  

IP-31.1 Momentul examinării rapoartelor 
de audit 

B Examinarea raportului de audit privind auditurile 
financiare și de conformitate a fost efectuată de către 
consiliul municipal în termen de șase luni de la emiterea 
rapoartelor. 

IP-31.2 Audieri privind constatările 
auditului 

C Audierea constatărilor de audit din rapoartele de audit 
ale AF 2019 cu opinie contrară a fost organizată de 
Consiliul municipal Ungheni. Reprezentantul CCRM nu a 
participat la ea.  

IP-31.3 Recomandări privind auditul de 
către legislativ 

C Consiliul municipal Ungheni a desemnat responsabilul 
pentru implementarea recomandărilor de audit și a 
aprobat un plan de acțiuni. Nu au existat audieri 
ulterioare care să urmărească modul în care au fost 
implementate. 

IP-31.4 Transparența examinării de către 
legislativ a rapoartelor de audit 

A Audierile rapoartelor de audit au fost publice, iar decizia 
consiliului privind planul de acțiuni a fost publicată pe 
site-ul web. 
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Anexa 2. Rezumatul observațiilor privind cadrul de control intern 

Componentele și elementele 
controlului intern 

Rezumatul observațiilor 

1. Mediul de control 

1.1 Integritatea personală și 
profesională și valorile etice ale 
managementului și ale 
personalului, inclusiv o atitudine 
de susținere față de controlul 
intern în mod constant în întreaga 
organizație  

Funcția publică și statutul funcționarului public, precum și 

obligațiile, evaluarea performanțelor, dezvoltarea profesională, 

remunerarea funcționarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 

158 din 4 iulie 2008.  

Capitolul III al Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea 

averii şi a intereselor personale reglementează situațiile de conflict 

de interese și modul de soluționare a acestora pentru funcționarii 

publici. 

Codul de conduită a funcţionarului public a fost adoptat prin Legea 

nr. 25 din 22 februarie 2008. 

Principiile de bază pentru implementarea controalelor interne de 
către unitățile executoare bugetare au fost aprobate prin Legea 
CFPI nr. 229/2010, Ordinul MF 216/2005 privind aprobarea 
Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea 
financiară în sistemul bugetar și Ordinul MF nr.189/2015 cu privire 
la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul 
public. 

Aceste principii reglementează: (i) lista sarcinilor și funcțiilor, 

divizarea și atribuirea acestora către executori; (ii) stabilirea 

procedurilor de autorizare și confirmare (obținerea aprobării de la 

funcționarii responsabili pentru a efectua operațiuni prin 

semnarea, confirmarea sau aprobarea documentelor); (iii) 

divizarea sarcinilor între angajați pentru a reduce riscurile de 

greșeli sau fapte ilicite și depistarea în timp util a unor astfel de 

acțiuni. Îndrumările stabilite indică că aceste controale interne într-

o instituție se bazează pe principiul responsabilității și al partajării 

împuternicirilor, ceea ce înseamnă împărțirea atribuțiilor între 

conducerea instituției și angajații săi, stabilirea limitelor 

responsabilităților acestora în procesul decizional sau în timpul 

desfășurării altor acțiuni. Măsurile de control sunt efectuate la 

toate nivelurile activităților instituției și pentru toate funcțiile și 

sarcinile și includ reguli și proceduri relevante.  

 

Controlul Financiar Public Intern este repartizat între Inspecția 
Financiară și Unitatea Centrală de Armonizare de la MF, care 
supraveghează funcția de audit intern. Curtea de Conturi în cadrul 
auditurilor sale financiare și de conformitate la nivelul unităților 
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Componentele și elementele 
controlului intern 

Rezumatul observațiilor 

executoare individuale testează și evaluează în mod obligatoriu 
existența controalelor interne. 
 
Atitudinea organizației față de controlul intern depinde în mare 
măsură de conducerea Primarului. Absența actuală a unui audit 
intern eficient reprezintă o deficiență gravă. (IP-26)  
 

1.2 Angajamentul față de 
competență  

Municipiul angajează personal cu calificări corespunzătoare. 

1.3 „Tonul de sus” (adică, filozofia 
managementului și stilul de 
operare) 

Există o abordare pozitivă a implementării controalelor interne, 
evidențiată de structura organizatorică din Secția contabilitate. 
Primarul asigură conducerea clară a administrației. 

MF promovează în mod activ răspunderea managerială. 
Reglementările privind autoevaluarea, raportarea asupra 
sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de 
răspundere managerială aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanțelor nr. 4 din 9 ianuarie 2019, are ca obiectiv creșterea 
gradului de responsabilitate a managerilor din sectorul public în 
organizarea procesului de evaluare a controlului intern 
managerial. Cu toate acestea, Declarația nu este obligatorie 
pentru autoritățile publice locale de nivelul I. 

1.4 Structura organizațională  

Conducătorii direcțiilor municipale raportează prin intermediul 

viceprimarilor. Structura organizatorică asigură o divizare 

corespunzătoare a sarcinilor. 

 

Rolurile diferitor părți implicate în sistemul de management 

financiar și control sunt stabilite în Ordinul MF 216/2005 privind 

aprobarea Normelor metodologice privind evidența contabilă și 

raportarea financiară în sistemul bugetar.  

MF este organismul autorizat care, prin Unitatea de Armonizare, 

promovează înființarea și dezvoltarea sistemelor de control 

financiar public intern și realizează politici și proceduri de 

coordonare și armonizare. Curtea de Conturi completează aceste 

eforturi prin testarea eficienței controalelor interne în instituțiile 

auditate și prin oferirea de recomandări privind îmbunătățirea 

acestora. 

Guvernul ia măsuri practice în direcția dezvoltării răspunderii 
manageriale și a delegării sarcinilor în conformitate cu dezvoltarea 
funcției de audit intern.  
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Componentele și elementele 
controlului intern 

Rezumatul observațiilor 

Implementarea deplină a cerințelor legilor, rezoluțiilor și 
hotărârilor privind auditul intern și alinierea la bunele practici 
internaționale va dura. Toate unitățile din sectorul public încă 
trebuie să stabilească o structură organizatorică care să permită 
realizarea obiectivelor și respectarea funcțiilor atribuite activității.  

1.5. Politici și practici de resurse 
umane 

Numirile se fac printr-un proces de selecție transparent. Numirile în 
administrația orașului și instituțiile subordonate sunt aprobate de 
primar; educatorii sunt numiți de către șefii instituțiilor preșcolare. 
 

2. Evaluarea riscurilor  

2.1 Identificarea riscurilor 

Mai mulți IP sunt legați de măsura în care sunt identificate riscurile 

din jurisdicția municipiului, în special:  

Prognoza și monitorizarea fluxului de mijloace bănești are scorul B 
în 21.2 - O prognoză cuprinzătoare a fluxului de mijloace bănești 
este elaborată și actualizată în mod obișnuit. 
Managementul salarizării are scorul A în IP-23.1, 2 și 3 
Eficacitatea controalelor angajamentelor are scorul A la 25.2. 
Unitățile executoare nu pot aloca mai mult decât fondurile 
disponibile pentru cheltuieli 

2.2 Evaluarea riscurilor 
(semnificația și probabilitatea) 

Nu pare că s-a acordat atenție evaluării riscurilor. 

2.3 Evaluarea riscurilor  
Riscurile nu au fost evaluate.  

2.4 Evaluarea apetitului la riscuri 
(dorința de a-și asuma riscuri)  

Dezvoltarea și implementarea identificării și evaluării riscurilor 
indică un apetit pozitiv la riscuri, care va crește pe măsură ce 
acestea devin mai mature. 

2.5 Răspunsuri la riscuri (transfer, 
tolerare, tratare sau eliminare)  

Ar trebui să se acorde mai multă atenție performanței financiare a 
întreprinderilor publice (IP-10.1). 

3. Activități de control  

3.1 Procedura de autorizare și 
aprobare  

Procesele de integritate a datelor financiare au scorul A în 27.4. 

Accesul și modificările la evidență sunt restricționate și 

înregistrate și rezultă într-o pistă de audit. Trezoreria menține 

supravegherea. 

Înregistrarea și raportarea datoriilor și garanțiilor au scorul A la 

13.1. Înregistrările datoriei sunt complete, precise și actualizate 

lunar. Informațiile sunt reconciliate trimestrial cu creditorii. 

Rapoartele cuprinzătoare de management și statistice care 

acoperă deservirea, stocurile și operațiunile datoriei sunt 

elaborate anual de MF, care consolidează toate AL împreună cu 

raportul bugetar anual, în baza informațiilor prezentate de AL. 

Aprobarea datoriilor și garanțiilor are scorul A la 13.2. Datoria este 

gestionată de municipiu în conformitate cu prevederile legii nr. 
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Componentele și elementele 
controlului intern 

Rezumatul observațiilor 

419/2006. Datoria publică contractată de municipiu este avizată 

de ministrul finanțelor. Contractarea noilor împrumuturi este 

aprobată de Consiliul municipal, în calitate de autoritate 

deliberativă a administrației publice locale. 

Eficacitatea controalelor angajamentelor de cheltuieli are scorul A 

la 25.2. Controlul angajamentelor se aplică tuturor plăților 

efectuate din CUT. Cheltuielile efective efectuate sunt în 

conformitate cu alocările bugetare aprobate și nu depășesc 

sumele angajate și resursele de numerar disponibile estimate.  

Integrarea salarizării și a evidenței personalului are scorul A în 

23.1. Informațiile despre schemele de încadrare, statele de 

personal și retribuirea muncii sunt înregistrate și documentele de 

salarizare și personal sunt reconciliate. 

Gestionarea modificărilor de salarizare are scorul A în 23.2. 

Evidența personalului se actualizează lunar. Nu există modificări 

retroactive.  

Conformitatea cu regulile și procedurile de plată a salariilor are 
scorul A în 23.3. Există reguli și proceduri clare și detaliate pentru 
efectuarea modificărilor informațiilor despre personal și ale 
statului de plată, care includ semnăturile persoanelor autorizate și 
oferă piste de audit clare. 

3.2 Divizarea sarcinilor 
(autorizare, procesare, 
înregistrare, revizuire) 

Divizarea sarcinilor are scorul C în 25.1. Divizarea 
corespunzătoare a sarcinilor este indicată pe parcursul întregului 
proces de cheltuieli, dar conform constatărilor auditului CCRM, 
responsabilitățile ar trebui să fie stabilite mai clar. 

3.3 Controale asupra accesului la 
resurse și înregistrări  

Conformitatea cu regulile și procedurile de plată are scorul A în 

25.3. Respectarea regulilor și procedurilor de plată este potrivită.  

Procesele de integritate a datelor financiare au scorul A în 27.4. 
Accesul și modificările la evidență sunt restricționate și 
înregistrate și rezultă într-o pistă de audit. Integritatea datelor 
financiare este asigurată de Trezorerie, care analizează 
informațiile financiare de la unitățile bugetare, iar Centrul de 
Tehnologii Informaționale în Finanțe din cadrul MF monitorizează 
accesul neautorizat la sisteme. Curtea de Conturi verifică 
integritatea datelor financiare în cadrul auditurilor sale. Inspecția 
Financiară evaluează și conformitatea. 

3.4 Verificări  

Acuratețea rapoartelor bugetare în cursul anului are scorul C la 
28.3. Există unele îngrijorări semnificative cu privire la 
corectitudinea datelor, așa cum se menționează în raportul de 
audit elaborat de CCRM pentru AF 2019. Rapoartele sunt 
pregătite trimestrial (cu excepția primului trimestru) și emise în 
medie timp de 2 săptămâni de la sfârșitul perioadei de raportare.  
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Componentele și elementele 
controlului intern 

Rezumatul observațiilor 

3.5 Reconcilieri  

Reconcilierile conturilor bancare au scorul A la 27.1. Există un cont 
unic trezorerial și este reconciliat zilnic.  

3.6 Revizuiri ale performanței 
operaționale  

CCRM a efectuat audituri financiare și de conformitate în 2020 
pentru perioada 31 decembrie 2019. Auditul a scos în evidență 
problemele semnificative relevante și riscurile sistemice și de 
control. 

3.7 Revizuiri ale operațiunilor, 
proceselor și activităților  

Monitorizarea achizițiilor are scorul A în 24.1. Sunt păstrate 
bazele de date și înregistrările privind achizițiile. Informațiile sunt 
complete și exacte pentru toate metodele de achiziție. Auditul 
intern nu funcționează în prezent (scor D pentru IP-26.1). 
Revizuirile anumitor procese (salarizarea, gestionarea activelor, 
achizițiile) sunt efectuate și extern de către Inspecția Financiară. 

3.8 Supraveghere (atribuire, 
revizuire și aprobare, îndrumare 
și instruire)  

Pista de audit existentă indică un accent pe supraveghere. Are loc 
dezvoltarea personalului prin mentorat și instruire. 

4. Informare și comunicare  

1.1. Informare și comunicare Municipiul comunică cetățenilor planurile și prioritățile bugetare 
prin întâlniri deschise, precum și publicând informații pe site-ul său 
web. 

5. Monitorizare  

5.1 Monitorizare continuă  

Evaluarea a evidențiat o serie de domenii legate de activitățile de 

monitorizare continuă:  

Resursele primite de unitățile de prestare a serviciilor au scorul A 

în 8.3. Informațiile privind resursele primite de prestatorii de 

servicii sunt colectate și înregistrate prin intermediul CUT. 

Monitorizarea întreprinderilor publice are scorul D în 10.1. 

Întreprinderile publice nu sunt auditate periodic.  

Calitatea monitorizării activelor financiare ale municipiului are 

scorul B în 12.1. Există o evidență a tuturor categoriilor de dețineri 

financiare la valoarea de piață. Raportul financiar anual include o 

declarație privind activele financiare. 

Calitatea monitorizării activelor nefinanciare are scorul A în 12.2. 

Se ține și se publică un registru al bunurilor mobile și imobile care 

conține informații despre utilizare și informații care pot stabili 

vârsta acestora. Raportul de executare bugetară include anual 

valoarea acestora ca parte a bilanţului contabil. 

Monitorizarea arieratelor la cheltuieli are scorul A în 22.2. 

Informațiile privind structura arieratelor sunt generate lunar și 

pentru întregul an în rapoartele de executare a bugetului ale MF. 

Dar nu există arierate raportate de municipiul Ungheni în 2020. 

Monitorizarea achizițiilor are scorul A în 24.1. Sunt păstrate bazele 
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Componentele și elementele 
controlului intern 

Rezumatul observațiilor 

de date și înregistrările privind achizițiile. Informațiile sunt 

complete și exacte pentru toate metodele de achiziție.  

Implementarea auditurilor interne și raportarea are scorul NA la 
26.3. La nivelul municipiului nu există funcție de audit intern.  

5.2 Evaluări  

Evaluarea performanței în prestarea serviciilor are scorul C în 8.4. 
Au existat două evaluări externe ale performanțelor în sănătate și 
educație la nivel național, dar lipsește auditul de performanță 
independent în ultimii 3 ani. 

5.3 Răspunsurile conducerii  

Urmărirea ulterioară a auditului extern are scorul A în 30.3. 
Recomandările de audit sunt incluse în Hotărârea CCRM privind 
aprobarea rapoartelor de audit care sunt publicate. Municipiul a 
oferit un răspuns scris pentru CCRM privind modul în care 
recomandările sunt abordate. 

Anexa 3.1 Dovezi pentru stabilirea scorurilor indicatorilor  

Indicatori 
(Cadrul CPRF 
2020) 

Dovezi 

 Raport de monitorizare, Avansarea reformei descentralizării, ADEPT, 2022: 
https://drive.google.com/file/d/1Wc2edm7Cerw6ql0wapT6EvbcU7_KBC1o/view
?fbclid=IwAR3fRnBmsX21XSigrcQrh6Um5baRgcsgzwHTCoXG1c0nik3HCuC6KiwkL
64 
 
 

 Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială, decembrie 2018: 
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/studiul_privind_scenariile_de_refor
ma_administrativ-teritoriala_elaborat_in_decembrie_2018.pdf 

AS-1. Transferuri 
de la o AS 

Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale 
Ordinul MF nr. 3 din 9 ianuarie 2017 
Rapoartele privind executarea bugetului pentru AF 2018-2020: 
https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15969-date-privind-executarea-bugetelor-
autoritatilor-publice-locale 
Circulara bugetară MF pentru bugetul AF 2020-2022: 
https://mf.gov.md/ro/buget/circulara-bugetar%C4%83 

AS-2. Reguli 
fiscale și 
monitorizarea 
situației fiscale 

Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale 
Legea nr. 419 din 22 decembrie 2006 privind datoria sectorului public, garanțiile 
de stat și recreditarea de stat 
Raportul privind executarea bugetului public național întocmit de MF: 
https://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-
bugetului/rapoarte-anuale 

1. Total cheltuieli 
real efectuate în 
comparație cu 
bugetul aprobat 

AF 2018-2020 Rapoarte anuale privind executarea bugetului și situațiile 
financiare ale autorității publice locale de nivel I Ungheni 

https://drive.google.com/file/d/1Wc2edm7Cerw6ql0wapT6EvbcU7_KBC1o/view?fbclid=IwAR3fRnBmsX21XSigrcQrh6Um5baRgcsgzwHTCoXG1c0nik3HCuC6KiwkL64
https://drive.google.com/file/d/1Wc2edm7Cerw6ql0wapT6EvbcU7_KBC1o/view?fbclid=IwAR3fRnBmsX21XSigrcQrh6Um5baRgcsgzwHTCoXG1c0nik3HCuC6KiwkL64
https://drive.google.com/file/d/1Wc2edm7Cerw6ql0wapT6EvbcU7_KBC1o/view?fbclid=IwAR3fRnBmsX21XSigrcQrh6Um5baRgcsgzwHTCoXG1c0nik3HCuC6KiwkL64
https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15969-date-privind-executarea-bugetelor-autoritatilor-publice-locale
https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15969-date-privind-executarea-bugetelor-autoritatilor-publice-locale
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inițial 

2. Rezultatul 
structurii 
cheltuielilor real 
efectuate în 
comparație cu 
bugetul aprobat 
inițial 

AF 2018-2020 Rapoarte anuale privind executarea bugetului și situațiile 
financiare ale autorității publice locale de nivel I Ungheni 

3. Veniturile real 
încasate 

AF 2018-2020 Rapoarte anuale privind executarea bugetului și situațiile 
financiare ale autorității publice locale de nivel I Ungheni 

4. Clasificația 
bugetară 

Clasificația bugetară utilizată pentru ultimul an fiscal încheiat (2020): 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129234&lang=ro# 
 
Planul de conturi utilizat pentru ultimul an fiscal încheiat (2020): 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125434&lang=ro# 

5. Documentația 
bugetară 

Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale  
Anexe la decizia consiliului municipal privind aprobarea bugetului 2021 nr.7/3 
din 18 decembrie 2020: http://ungheni.md/wp-
content/uploads/2021/01/Buget-2021-Anexe-la-decizia-aprobare-buget.pdf 
 
Nota explicativă la bugetul 2021: 
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2022/06/Not%C4%83-
informativ%C4%83-PROIECT-Buget-2021-min.pdf 
 
buget 2021 pe programe: http://ungheni.md/proiect-buget-2021-pe-programe/ 
 

6. Operațiuni ale 
autorităților locale 
neincluse în 
rapoartele 
financiare 

Rapoartele privind executarea bugetului municipiului Ungheni 

7. Transferuri 
către AL 

Modificările bugetului municipiului Ungheni 

8. Informații 
despre 
performanță în 
prestarea 
serviciilor 

Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea si modificarea bugetului nr. 209 
din 24 decembrie 2015 
buget 2021 pe programe: http://ungheni.md/proiect-buget-2021-pe-programe/ 
Documentația bugetului și rapoartele privind executarea bugetară a municipiului 
Ungheni (http://ungheni.md/executarea-bugetului-pe-programe-2020/) 
Rapoarte de performanță întocmite de municipiul Ungheni 

9. Accesul 
publicului la 
informații fiscale 

proiect de buget 2020: http://ungheni.md/wp-
content/uploads/2020/07/Not%C4%83-informativ%C4%83-buget-2020.pdf 
Raportul municipal de executare bugetară: http://ungheni.md/wp-
content/uploads/2021/04/D-1-1-Anexa.pdf 
Raport de audit pentru AF 2019 privind situațiile financiare anuale de nivel I 
Ungheni 
Raportul de audit de conformitate AF 2019 

IP-9bis. Consultații Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13 noiembrie 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129234&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125434&lang=ro
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/01/Buget-2021-Anexe-la-decizia-aprobare-buget.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/01/Buget-2021-Anexe-la-decizia-aprobare-buget.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2022/06/Not%C4%83-informativ%C4%83-PROIECT-Buget-2021-min.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2022/06/Not%C4%83-informativ%C4%83-PROIECT-Buget-2021-min.pdf
http://ungheni.md/proiect-buget-2021-pe-programe/
http://ungheni.md/proiect-buget-2021-pe-programe/
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Not%C4%83-informativ%C4%83-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2020/07/Not%C4%83-informativ%C4%83-buget-2020.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1-Anexa.pdf
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/04/D-1-1-Anexa.pdf
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publice 2008, Hotărârea Guvernului Nr. 967 din 09-08-2016 cu privire la mecanismul de 
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional 
Regulamentul intern privind asigurarea transparenței în procesul decizional de 
către autoritățile administrației publice locale din orașul Ungheni 

10. Raportarea 
riscurilor fiscale 

Legea nr. 287 din 15 decembrie 2017 contabilităţii și raportării financiare 
Legea nr. 246 din 22 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat şi 
întreprinderea municipală 
Hotărârea Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008 cu privire la organizarea evidenţei 
proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către 
persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor 
administrativ-teritoriale 
Rapoarte furnizate de către municipiul Ungheni 

11. 
Managementul 
investițiilor 
publice 

Documentația bugetului AF 2020 și rapoartele de executare bugetară 
Hotărârea Guvernului cu privire la investiţiile capitale publice, nr.1029 din 19 
decembrie 2013 
Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 127 
din 8 februarie 2008 
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind fondurile 
ecologice nr. 988 din 21 septembrie 1998 

12. Gestionarea 
activelor publice 

Situații financiare anuale pentru AF 2020 
Raportul de audit financiar și raportul de audit de conformitate al Curții de 
Conturi pentru AF 2019 
Hotărârea Guvernului nr. 675 din 6 iunie 2008 privind Registrul patrimoniului 
public 
Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 4 mai 
2007 
Hotărârea Guvernului nr. 145 din 13 februarie 2008 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind vînzarea acţiunilor proprietate publică la Bursa de Valori  
Hotărârea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi 
investiţionale de privatizare a proprietăţii publice  
Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere 
Legea privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28-12-2006 
Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998 despre aprobarea Regulamentului 
privind casarea bunurilor uzate  
Hotărârea Guvernului nr. 480 din 28 martie 2003 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind modul de determinare şi comercializare a activelor 
neutilizate ale întreprinderilor  

13. 
Managementul 
datoriilor 

Legea 419 din 22 decembrie 2006 privind datoria sectorului public, garanțiile de 
stat și recreditarea de stat 
Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale 
Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007 cu privire la unele măsuri 
de executare a Legii nr.419 din 22 decembrie 2006. 
Rapoartele municipiului Ungheni și ale MF privind datoriile 
Rapoarte de audit ale CCRM pentru AF 2019 pentru municipiul Ungheni 

14. Prognoza Bugetul municipiului Ungheni pentru AF 2020 și anexele acestuia 
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macroeconomică 
și fiscală  

17. Procesul de 
pregătire a 
bugetului 

Circulara bugetară pentru bugetul AF 2021 
Scrisori de prezentare a bugetului 

18. Examinarea de 
către legislativ a 
bugetelor 

Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale  
Hotărârile Consiliului municipal Ungheni privind aprobarea bugetului 

19. Administrarea 
veniturilor 

Rapoartele privind executarea bugetului municipiului Ungheni AF 2020 
Informații oferite de SFS 

20. Evidența 
veniturilor 

Rapoartele privind executarea bugetului municipiului Ungheni AF 2020 

21. Previzibilitatea 
alocării resurselor 
în cursul anului 

Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale 
Rectificări ale bugetului Consiliului municipal Ungheni  

22. Arieratele la 
cheltuieli 

Ordinul MF nr. 121 din 14.09.2016  cu privire la modul de determinare şi 
raportare a creanţelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare 
expirat (arierate) 
Rapoartele anuale de executare a bugetului întocmite de municipiu 
Rapoarte lunare privind arieratele întocmite de MF 

23. Controale la 
salarizare 

Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar 
Legea nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public 
Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor 
publice 
Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern 
Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12 decembrie 2018 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 
Ordinul MF nr.218 din 28 decembrie 2018 cu privire la aprobarea formularelor-
tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar 
Raport FD-050 
Ordinul MF nr. 4 din 09 ianuarie 2019, cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi 
emiterea Declaraţiei de răspundere managerială 
Rapoarte de audit ale CCRM 
Prescripții ale Inspecției financiare 

24. Gestionarea 
achizițiillor  

Legea nr. 131/2015 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice 
Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la achiziţiile publice de valoare mică 
Raportul anual de activitate al ANSC AF 2020 
Date furnizate de către municipiul Ungheni 

25. Controale 
interne asupra 
cheltuielilor ne-
salariale 

Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010 
Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 27 iulie 
2014 
Ordinul MF nr. 216 din 28 decembrie 2015 privind aprobarea Normelor 
metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul 
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bugetar 
Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale 
bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor 
aprobate prin Ordinul MF nr. 215 din 28 decembrie 2015 
OMF nr. 189 din 5 noiembrie 2015 privind aprobarea Standardelor Nationale de 
Control Intern în sectorul public 
OMF nr. 60 din 29 mai 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
inventarierea 
OMF nr. 3 din 9 ianuarie 2017 
Rapoartele de audit financiar și audit de conformitate ale CCRM pentru 
municipiul Ungheni 

26. Auditul intern Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010 
Hotărârea Guvernului nr. 617 din 11 decembrie 2019 pentru aprobarea 
Regulamentului privind evaluarea calităţii activităţii de audit intern în sectorul 
public 
OMF nr. 153 din 12 septembrie 2018 privind Standardele Naționale de Audit 
Intern 
OMF nr.161 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea Normelor de audit intern 
în sectorul public 
OMF nr. 105 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de 
audit intern în sectorul public (în vigoare este doar partea Instrucțiuni 
suplimentare) 
OMF nr. 176 din 26 decembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 
raportarea activităţii de audit intern în sectorul public 
Date furnizate de către municipiul Ungheni 

27. Integritatea 
datelor financiare 

Legea Finanțelor Publice și Responsabilității Bugetar-Fiscale № 181 din 25 iulie, 

2014 

Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, 

aprobat prin Ordinul MF nr.209 din 24 decembrie 2015 

Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 
Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012 
Rapoartele privind executarea bugetului AF 2020, inclusiv forma FD-044 
Raportul de audit al conformității CCRM pentru AF 2019 
 

28. Rapoarte 
bugetare în cursul 
anului 

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 
2014 
Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale 
Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în 
sistemul bugetar, aprobate prin OMF nr. 216 din 28 decembrie 2015 
Rapoarte consolidate privind executarea bugetelor locale ale MF: 
https://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-
bugetului/rapoarte-lunare 
Rapoarte privind executarea bugetului în cursul anului elaborate de municipiu 

29. Rapoarte 
financiare anuale 

Situații financiare anuale elaborate de municipiu pentru AF 2020 
Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în 
sistemul bugetar, aprobate prin OMF nr. 216 din 28 decembrie 2015 

https://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare
https://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare
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30. Auditul extern Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală 
Raportul de audit financiar pentru autoritatea publică locală de nivel I Ungheni 
pentru AF 2019:  

31. Examinarea de 
către legislativ a 
rapoartelor de 
audit 

Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală 
Raportul de audit financiar pentru autoritatea publică locală de nivel I Ungheni 
pentru AF 2019 
Decizia consiliului municipal privind aprobarea planului de acțiuni: 
http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/06/D-2-Anexa.pdf 
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Anexa 3.2 Lista persoanelor intervievate  

Instituţie  Departament Nume Funcția 
Municipiul 

Ungheni 

 Alexandru Ambros Primar 
  Dionisie Ternovschi Viceprimar 
  Tatiana Racoviță Specialist Achiziții 

Publice   Tatiana Pavliuc Contabil-șef 

  Viorica Țăranu Inspector fiscal 

Serviciul Fiscal de 

Stat 

Direcția deservire fiscală 

Ungheni 

Victor Reznic  Șef direcție 
 Direcția management 

organizațional 

Victor Lisnic Șef direcție 
 Direcția evidență și informații 

fiscale 

Liudmila Grițco Șef direcție 
 Direcția generală organizare, 

deservire şi gestionare arierate 
Corneliu Prisăcaru Șef direcție 

Curtea de Conturi  Eduard Moroșan Membru CCRM 
  Ecaterina Paknehad Șefa aparatului 
 Direcția generală de audit V Sergiu Știrbu Șef direcție generală 

 Direcția generală de audit V Elena Colibă Auditor public principal 
 Direcția generală de audit V, 

Direcția II 

Ion Pleșca Șef direcție 
Inspecția 

financiară 

Direcţia inspectare financiară a 

finanţelor publice locale 
Valeriu Ivanțoc Șef direcție 
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Anexa 4. Calcularea rezultatelor efective ale bugetului pentru AS-1, IP-1, IP-2 și IP-3 

Calcularea rezultatelor efective ale bugetului pentru AS-1, 2018 (mii lei) 
 

Granturi Buget Efectiv 
Buget 
ajustat 

Deviere 
Deviere 
absolută 

în 
procente 

Granturi de echilibrare 2.600,1 2.600,1 2.923,0 -322,9 322,9 11,0% 

Granturi direcționate pentru învățământ 35.978,6 36.333,4 40.447,0 -4.113,6 4.113,6 10,2% 

Granturi direcționate pentru școlile 
sportive 1.510,2 1.483,1 1.697,8 -214,6 214,6 12,6% 

Granturi direcționate pentru 
infrastructura drumurilor 3.752,8 3.752,8 4.218,9 -466,1 466,1 11,0% 

Transferuri curente cu destinație specială 
între instituțiile bugetului de stat și 
instituțiile bugetelor locale de nivelul I  0,0 34,5 0,0 34,5 34,5 0,0% 

Transferuri capitale cu destinație specială 
între instituțiile bugetului de stat și 
instituțiile bugetului local de nivelul I  0,0 382,6 0,0 382,6 382,6 0,0% 

Transferuri curente cu destinație specială 
între instituțiile bugetului de stat și 
instituțiile bugetului local de nivelul I  0,0 2.996,0 0,0 2.996,0 2.996,0 0,0% 

Transferuri primite între bugetele locale 
în cadrul unei UAT 0 1.704,1 0,0 2.996,0 2.996,0 0,0% 

Total general  43.841,7   49.286,6  49.286,6   11.526,3   

              

Variația indicatorului AS-1 112,4% 

Structura indicatorului AS-2 23,4% 
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Calcularea rezultatelor efective ale bugetului pentru AS-1, 2019 (mii lei) 
 

Granturi Buget Efectiv 
Buget 
ajustat 

Deviere 
Deviere 
absolută 

în 
procente 

Granturi de echilibrare 3.010,2 3.010,2 3.549,0 -538,8 538,8 15,2% 

Granturi direcționate pentru învățământ 38.249,0 41.934,2 45.095,1 -3.160,9 3.160,9 7,0% 

Granturi direcționate pentru școlile 
sportive 

1.614,0 1.710,0 
1.902,9 -192,9 192,9 10,1% 

Granturi direcționate pentru infrastructura 
drumurilor 

3.844,3 3.844,3 
4.532,4 -688,1 688,1 15,2% 

Transferuri capitale cu destinație specială 
între instituțiile bugetului de stat și 
instituțiile bugetului local de nivelul I  0,0 1.175,7 0,0 1.175,7 1.175,7 0,0% 

Transferuri curente acordate cu destinație 
specială din fondul de compensare între 
bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 
I              2.092,3 3.628,0 2.466,8 1.161,2 1.161,2 47,1% 

Transferuri primite între bugetele locale în 
cadrul unei UAT 0,0 2.243,7 0,0 2.243,7 2.243,7 0,0% 

Total general  48.809,8   57.546,1  57.546,1   9.161,2   

              

Variația indicatorului AS-1 117,9% 

Structura indicatorului AS-2 15,9% 

 

 
Calcularea rezultatelor efective ale bugetului pentru AS-1, 2020 (mii lei) 
 

Granturi Buget Efectiv 
Buget 
ajustat 

Deviere 
Deviere 
absolută 

în 
procente 

Granturi de echilibrare 3.906,9 3.906,9 4.109,9 -203,0 203,0 4,9% 

Alte granturi cu destinație generală 0,0 2.287,8 0,0 2.287,8 2.287,8 0,0% 

Granturi direcționate pentru învățământ 43.550,0 43.992,4 45.812,8 -1.820,4 1.820,4 4,0% 

Granturi direcționate pentru școlile 
sportive 1.959,2 1.952,1 2.061,0 -108,9 108,9 5,3% 

Granturi direcționate pentru infrastructura 
drumurilor 3.845,0 3.845,0 4.044,8 -199,8 199,8 4,9% 

Transferuri capitale cu destinație specială 
între instituțiile bugetului de stat și 
instituțiile bugetului local de nivelul I  0,0 44,3 0,0 44,3 44,3 0,0% 

Total general  53.261,1   56.028,5  56.028,5   4.664,2   

              

Variația indicatorului AS-1 105,2% 

Structura indicatorului AS-2 8,3% 
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Date privind clasificația funcțională pentru anul 2018 (mii lei) 
 

Denumirea funcțională Buget Efectiv 
Buget 

ajustat 
Deviere 

Deviere 
absolută 

în 
procente 

Serviciile de stat cu destinaţie 
generală 6.458,80 8.556,80 8.681,3 -124,5 124,5 1,4% 

Servicii în domeniul economiei  -1.550,00 -411,80 -2.083,4 1.671,6 1.671,6 -80,2% 

Transport rutier 3.752,80 12.070,40 5.044,1 7.026,3 7.026,3 139,3% 

Lucrări de consolidare a 
malurilor Prutului și construcția 
sistemului de evacuare a apelor 
pluviale   3.269,50 0,0 3.269,5 3.269,5  

Gospodăria de locuinţe şi 
gospodăria serviciilor comunale 5.350,00 14.868,60 7.190,9 7.677,7 7.677,7 106,8% 

Cultură, sport, tineret și odihnă 12.402,80 12.501,30 16.670,6 -4.169,3 4.169,3 25,0% 

Învățământ 40.134,20 41.185,10 53.944,4 -12.759,3 12.759,3 23,7% 

Protecție socială 4.004,10 2.604,40 5.381,9 -2.777,5 2.777,5 51,6% 

Alte servicii în domeniul 
protecţiei mediului   165,60 0,0 165,6 165,6  

Protecție civilă   20,00 0,0 20,0 20,0  

Cheltuieli alocate 70.552,70 94.829,90 94.829,90 0,00 39.661,16  

dobânzi 586,90 586,80        

situații neprevăzute 350,00 0,00        

Cheltuieli totale 71.489,60 95.416,70        

Total cheltuieli real efectuate în 
comparație cu bugetul inițial 
aprobat (IP-1)           133,5% 

variația în structura cheltuielilor 
(IP-2) 

          41,8% 

ponderea pentru situații 
neprevăzute din buget           0,0% 
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Date privind clasificația funcțională pentru anul 2019 (mii lei) 
 

Denumirea funcțională Buget Efectiv 
Buget 

ajustat 
Deviere 

Deviere 
absolută 

în 
procente 

Serviciile de stat cu destinaţie 
generală 8.675,40 9.467,40 11.465,2 -1.997,8 1.997,8 17,4% 

Servicii în domeniul economiei    -33.621,40 0,0 -33.621,4 33.621,4   

Transport rutier 8.615,10 23.160,10 11.385,5 11.774,6 11.774,6 103,4% 

Gospodăria de locuinţe şi 
gospodăria serviciilor comunale 8.973,10 33.206,80 11.858,7 21.348,1 21.348,1 180,0% 

Cultură, sport, tineret și odihnă 9.122,70 18.484,00 12.056,4 6.427,6 6.427,6 53,3% 

Învățământ 44.328,20 52.647,50 58.583,2 -5.935,7 5.935,7 10,1% 

Protecție socială 0,00 253,00 0,0 253,0 253,0   

Alte servicii în domeniul 
protecţiei mediului 0,00 1.751,60 0,0 1.751,6 1.751,6   

Cheltuieli alocate 79.714,50 105.349,00 105.349,00 0,00 83.109,88   

dobânzi 767,40 790,20         

situații neprevăzute 420,00 0,00         

Cheltuieli totale 80.901,90 106.139,20         

Total cheltuieli real efectuate în 
comparație cu bugetul inițial 
aprobat (IP-1)           131,2% 

variația în structura 
cheltuielilor (IP-2)           78,9% 

ponderea pentru situații 
neprevăzute din buget           0% 
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Date privind clasificația funcțională pentru anul 2020 (mii lei) 
 

Denumirea funcțională Buget Efectiv 
Buget 
ajustat 

Deviere 
Deviere 
absolută 

în 
procent

e 

Serviciile de stat cu destinaţie 
generală 9.774,20 9.088,50 10.405,2 -1.316,7 1.316,7 12,7% 

Servicii în domeniul economiei 0,00 -2.178,90 0,0 -2.178,9 2.178,9  

Transport rutier 3.845,00 4.429,30 4.093,2 336,1 336,1 8,2% 

Gospodăria de locuinţe şi 
gospodăria serviciilor comunale 17.756,50 26.899,00 18.902,8 7.996,2 7.996,2 42,3% 

Cultură, sport, tineret și odihnă 12.719,00 11.341,40 13.540,1 -2.198,7 2.198,7 16,2% 

Învățământ 50.226,00 48.691,80 53.468,5 -4.776,7 4.776,7 8,9% 

Protecție socială   372,50 0,0 372,5 372,5  

Alte servicii în domeniul 
protecţiei mediului   1.766,30 0,0 1.766,3 1.766,3  

Cheltuieli alocate 94.320,70 100.409,90 100.409,90 0,00 20.942,08  

dobânzi 925,40 930,40        

situații neprevăzute 480,00 0,00        

Cheltuieli totale 95.726,10 101.340,30        

Total cheltuieli real efectuate în 
comparație cu bugetul inițial 
aprobat (IP-1)           105,9% 

variația în structura cheltuielilor 
(IP-2)           20,9% 

ponderea pentru situații 
neprevăzute din buget           0% 
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Date privind clasificația economică pentru anul 2018 (mii lei) 
 

Denumirea economică Buget Efectiv 
Buget 

ajustat 
Deviere 

Deviere 
absolută 

în 
procente 

Remunerarea muncii angajaților 33.343,9 32.292,1 44.503,9 -12.211,8 12.211,8 27,4% 

Mărfuri şi servicii 19.294,8 18.727,8 25.752,6 -7.024,8 7.024,8 27,3% 

Transferuri primite în cadrul 
bugetului public naţional 

    
0,0 0,0 0,0  

Dobînzi 586,9 586,8 783,3 -196,5 196,5 25,1% 

Subsidii 0,0 920,2 0,0 920,2 920,2  

Prestaţii sociale 169,7 304,9 226,5 78,4 78,4 34,6% 

Alte cheltuieli 2.835,5 3.649,5 3.784,5 -135,0 135,0 3,6% 

Mijloace fixe 4.324,7 28.268,3 5.772,1 22.496,2 22.496,2 389,7% 

Stocuri de materiale 10.934,1 10.667,1 14.593,7 -3.926,6 3.926,6 26,9% 

Cheltuieli totale 71.489,60 95.416,70 95.416,7 0,0 46.989,5   

Variația în structură      49,2% 

 

Date privind clasificația economică pentru anul 2019 (mii lei) 
 

Denumirea economică Buget Efectiv 
Buget 

ajustat 
Deviere 

Deviere 
absolută 

în 
procente 

Remunerarea muncii angajaților 35.888,70 41.247,30 47.084,2 -5.836,9 5.836,9 12,4% 

Mărfuri şi servicii 17.245,30 23.997,80 22.625,0 1.372,8 1.372,8 6,1% 

Transferuri primite în cadrul 
bugetului public naţional 0,00 0 0,0 0,0 0,0  

Dobînzi 767,40 790,20 1.006,8 -216,6 216,6 21,5% 

Subsidii 0,00 875,80 0,0 875,8 875,8  

Prestaţii sociale 456,20 997,40 598,5 398,9 398,9 66,6% 

Alte cheltuieli 324,00 8.226,40 425,1 7.801,3 7.801,3 1835,3% 

Mijloace fixe 13.110,30 18.523,90 17.200,1 1.323,8 1.323,8 7,7% 

Stocuri de materiale 13.110,00 11.480,40 17.199,7 -5.719,3 5.719,3 33,3% 

Cheltuieli totale 80.901,90 106.139,20 106.139,20 0,00 23.545,41  

Variația în structură      22,2% 
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Date privind clasificația economică pentru anul 2020 (mii lei) 
 

Denumirea economică Buget Efectiv 
Buget 

ajustat 
Deviere 

Deviere 
absolută 

în 
procente 

Remunerarea muncii angajaților 46.546,30 43.549,00 49.276,2 -5.727,2 5.727,2 11,6% 

Mărfuri şi servicii 17.581,80 19.137,60 18.612,9 524,7 524,7 2,8% 

Transferuri primite în cadrul 
bugetului public naţional 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0  

Dobînzi 925,40 930,40 979,7 -49,3 49,3 5,0% 

Subsidii 0,00 325,90 0,0 325,9 325,9  

Prestaţii sociale 575,20 717,00 608,9 108,1 108,1 17,7% 

Alte cheltuieli 944,00 2.303,50 999,4 1.304,1 1.304,1 130,5% 

Mijloace fixe 16.000,30 24.629,40 16.938,7 7.690,7 7.690,7 45,4% 

Stocuri de materiale 13.153,10 9.747,50 13.924,5 -4.177,0 4.177,0 30,0% 

Cheltuieli totale 95.726,10 101.340,30 101.340,3 0,0 19.906,9  

Variația în structură           19,6% 
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Date privind veniturile pentru anul 2018 (mii lei)  
 

Tipuri de venituri Buget Efectiv 
Buget 
ajustat 

Deviere 
Deviere 
absolută 

în 
procente 

Impozite și taxe 

Impozit pe venitul reținut din 
salariu 9.777,6 18.267,5 13.914,3 4.353,2 4.353,2 31,3% 

Impozit pe venitul persoanelor 
fizice spre plată/achitat 200,0 270,8 284,6 -13,8 13,8 4,9% 

Impozit pe venitul persoanelor 
fizice din domeniul 
transportului rutier de 
persoane în regim de taxi     0,0 0,0 0,0  

Impozit pe venitul persoanelor 
fizice din domeniul 
transportului rutier de 
persoane în regim de taxi 2,1 30,9 3,0 27,9 27,9 934,0% 

Impozitul pe venitul 
persoanelor fizice care 
desfășoară activități 
independente  400,0 29,2 569,2 -540,0 540,0 94,9% 

Impozitul pe proprietate 

Impozitul funciar 26,5 57,4 37,7 19,7 19,7 52,2% 

Impozitul pe bunurile 
imobiliare 2.505,0 3.437,0 3.564,8 -127,8 127,8 3,6% 

Impozitul privat încasat în 
bugetul local de nivelul I 10,0 3,5 14,2 -10,7 10,7 75,4% 

Impozite și taxe pe bunuri și servicii 

Impozite 9.778,5 9.355,3 13.915,6 -4.560,3 4.560,3 32,8% 

Granturi 

Granturi primite de la 
organizații internaționale  2.605,7 5.151,0 3.708,1 1.442,9 1.442,9 38,9% 

Alte venituri 

Аrеnda terenurilor cu o altă 
destinație decât cea agricolă 80,0 178,8 113,8 65,0 65,0 57,1% 

Taxa de оrgаnizаrе а licitațiilor 
și lоtеriilоr 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2  
Plățile pentru certificatele de 
urbanism și autorizațiile de 
соnstrucțiе 10,5 6,6 14,9 -8,3 8,3 55,8% 

Încasări de la рrеstаrеа 
sеrviciilor cu plată 4.657,0 4.937,6 6.627,3 -1.689,7 1.689,7 25,5% 

Plata реntru locațiunea 
bunurilor patrimoniului public 390,00 323,6 555,0 -231,4 231,4 41,7% 

Amenzi și sancțiuni 
contravenționale 20,0 2,0 28,5 -26,5 26,5 93,0% 

Donații voluntare 20,0 1.347,8 28,5 1.319,3 1.319,3  

Alte venituri 20,0 8,8 28,5 -19,7 19,7 69,1% 
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Venituri totale 30.502,9 43.408,0 43.408,0 0,0 14.456,4   

Variația totală           142,3% 

Diferența în structură           33,3% 

 
 



 

157 

 

Date privind veniturile pentru anul 2019 (mii lei) 
 

Tipuri de venituri Buget Efectiv 
Buget 
ajustat 

Deviere 
Deviere 
absolută 

în 
procente 

Impozite și taxe 

Impozit pe venitul reținut din 
salariu 17.831,1 18.000,8 22.249,6 -4.248,8 4.248,8 19,1% 

Impozit pe venitul persoanelor 
fizice spre plată/achitat 262,5 318,2 327,5 -9,3 9,3 2,9% 

Impozit pe venitul persoanelor 
fizice din domeniul 
transportului rutier de 
persoane în regim de taxi 0,0 29,6 0,0 29,6 29,6  

Impozitul pe venitul aferent 
operaţiunilor de predare în 
posesie şi/sau folosinţă a 
proprietăţii imobiliare 21,0 69,2 26,2 43,0 43,0 164,1% 

Impozitul pe venitul 
persoanelor fizice care 
desfășoară activități 
independente  300,0 65,4 374,3 -308,9 308,9 82,5% 

Impozitul pe proprietate 

Impozitul funciar 50,2 49,8 62,6 -12,8 12,8 20,5% 

Impozitul pe bunurile 
imobiliare 3.202,0 3.708,7 3.995,4 -286,7 286,7 7,2% 

Impozitul privat încasat în 
bugetul local de nivelul I 0,0 332,8 0,0 332,8 332,8  

Impozite și taxe pe bunuri și servicii 

Impozite 8.480,0 9.766,8 10.581,3 -814,5 814,5 7,7% 

Granturi 

Granturi primite de la 
organizații internaționale  0,0 1.612,3 0,0 1.612,3 1.612,3   

Alte venituri 

Аrеnda terenurilor cu o altă 
destinație decât cea agricolă 220,0 187,4 274,5 -87,1 87,1 31,7% 

Taxa de оrgаnizаrе а licitațiilor 
și lоtеriilоr 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0  

Plățile pentru certificatele de 
urbanism și autorizațiile de 
соnstrucțiе  10,0 12,6 12,5 0,1 0,1 1,0% 

Încasări de la рrеstаrеа 
sеrviciilor cu plată 4.526,3 3.941,7 5.647,9 -1.706,2 1.706,2 30,2% 

Plata реntru locațiunea 
bunurilor patrimoniului public 330,0 393,8 411,8 -18,0 18,0 4,4% 

Amenzi și sancțiuni 
contravenționale 0,0 2,1 0,0 2,1 2,1  

Donații voluntare  40,0 5.461,9 49,9 5.412,0 5.412,0 10843,1% 

Alte venituri 10,0 72,0 12,5 59,5 59,5 477,0% 
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Venituri totale 35.283,1 44.026,1 44.026,1 0,0 14.984,9  

Variația totală           124,8% 

Diferența în structură           34,0% 
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Date privind veniturile pentru anul 2020 (mii lei) 
 

Tipuri de venituri Buget Efectiv 
Buget 

ajustat 
Deviere 

Deviere 
absolută 

în 
procente 

Venituri fiscale 

Impozit pe venitul reținut din 
salariu 27.379,4 27.144,9 29.260,8 -2.115,9 2.115,9 7,2% 

Impozit pe venitul persoanelor 
fizice spre plată/achitat 464,4 610,6 496,3 114,3 114,3 23,0% 

Impozit pe venitul persoanelor 
fizice din domeniul 
transportului rutier de 
persoane în regim de taxi 22,0 47,0 23,5 23,5 23,5 99,9% 

Impozitul pe venitul aferent 
operaţiunilor de predare în 
posesie şi/sau folosinţă a 
proprietăţii imobiliare 89,5 148,7 95,6 53,1 53,1 55,5% 

Impozitul pe venitul 
persoanelor fizice care 
desfășoară activități 
independente  70,0 100,6 74,8 25,8 25,8 34,5% 

Impozitul pe proprietate 

Impozitul funciar   43,1 0,0 43,1 43,1   

Impozitul pe bunurile 
imobiliare 3.623,6 3.876,4 3.872,6 3,8 3,8 0,1% 

Impozitul privat încasat în 
bugetul local de nivelul I 0,0 18,5 0,0 18,5 18,5   

Impozite și taxe pe bunuri și servicii 

Impozite 9.580,0 9.093,6 10.238,3 -1.144,7 1.144,7 11,2% 

Granturi 

Granturi primite de la 
organizații internaționale    3.648,8 0,0 3.648,8 3.648,8   

Alte venituri 

Аrеnda terenurilor cu o altă 
destinație decât cea agricolă 169,9 276,8 181,6 95,2 95,2 52,4% 

Taxa de оrgаnizаrе а licitațiilor 
și lоtеriilоr 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2  

Plățile pentru certificatele de 
urbanism și autorizațiile de 
соnstrucțiе  11,0 10,8 11,8 -1,0 1,0 8,1% 

Încasări de la рrеstаrеа 
sеrviciilor cu plată 3.901,5 2.379,3 4.169,6 -1.790,3 1.790,3 42,9% 

Plata реntru locațiunea 
bunurilor patrimoniului public 500,0 300,2 534,4 -234,2 234,2 43,8% 

Amenzi și sancțiuni 
contravenționale 0,0 6,0 0,0 6,0 6,0  

Donații voluntare  20,0 1.348,3 21,4 1.326,9 1.326,9 6208,0% 

Alte venituri 70,0 1,6 74,8 -73,2 73,2 97,9% 

Venituri totale 45.901,3 49.055,4 49.055,4 0,0 10.718,3  
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Variația totală           106,9% 

Diferența în structură           21,8% 

 


