
 
EXTRAS 

din procesul-verbal al şedinţei lărgite a  
Colegiului Ministerului Finanţelor 

nr. 4/1   din 5 februarie 2009 

   

Privind totalurile activităţii Ministerului 
Finanţelor şi organelor subordonate în   
anul 2008 şi sarcinile pentru anul 2009 

 
 

Examinînd totalurile activităţii Ministerului Finanţelor şi organelor 
subordonate în anul 2008, Colegiul Ministerului Finanţelor constată, că în anul de 
referinţă activitatea în domeniu a fost mobilizată la realizarea obiectivelor şi 
sarcinilor, care rezultă din funcţiile de bază ale ministerului, din Programul de 
activitate a Guvernului pe anii 2008-2009 „Progres şi Integrare”, Strategia 
Naţională de Dezvoltare pe anii 2008-2011, din alte programe şi strategii naţionale. 

 
În anul de gestiune, politica fiscală a fost consecventă şi a avut drept scop 

modificarea structurii şi mărimii grilelor de impozitare anuale a veniturilor 
persoanelor fizice, diminuarea cotei maxime a impozitului, de rînd cu majorarea 
mărimii scutirii personale şi scutirii pentru persoanele întreţinute; restituirea TVA 
aferente investiţiilor capitale pe termen lung, efectuate în localităţile rurale, alte 
decît investiţii cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport; 
extinderea spectrului de venituri impozitate la sursa de plată, cu cîştiguri de la 
jocurile de noroc şi cele de la darea în chirie a bunurilor imobiliare; majorarea 
cotelor accizelor la bere, producţia alcoolică tare şi slabă. 

 
În ceea ce priveşte structura şi mărimea grilelor de impozitare anuală este de 

menţionat că, începînd cu anul 2008 a fost schimbată atît structura, cît şi mărimea 
grilelor de impozitare, prin substituirea primelor două grile de impozitare cu una în 
mărimea venitului impozabil de pînă la 25200 lei anual cu aplicarea cotei de 7%, 
precum şi menţinerea ultimei grile de venit impozabil în mărime de 25200 lei 
anual, cu diminuarea cotei maxime a impozitului de la 20% în 2007 la 18% în 
2008. Totodată, au fost majorate mărimile scutirii personale anuale (de la 5400 lei 
– în 2007 la 6300 lei - în 2008) şi scutirii pentru persoanele întreţinute (de la 1440 
lei – în 2007 la 1560 lei – în 2008). 

 
În anul 2008, unul dintre obiectivele politicii fiscale a rămas reducerea 

presiunii fiscale prin aplicarea diferitelor instrumente. Aplicarea, începînd cu anul 
2008, a taxei „0” a impozitului pe profit pentru profitul companiei, care nu este 
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distribuit sub formă de dividende, urmăreşte obiectivul de a încuraja contribuabilii 
din sectorul neformal să treacă în sectorul formal, fără nici o teamă de a fi 
penalizaţi pentru neachitarea impozitelor şi, în acelaşi timp, de a oferi posibilitatea 
de reinvestire în dezvoltarea întreprinderilor. Astfel, s-a îmbunătăţit mediul de 
afaceri pentru a facilita investiţiile şi a încuraja trecerea activităţii de afaceri din 
sfera tenebră în economia oficială. Analiza preliminară a demonstrat că agenţii 
economici utilizează mijloacele disponibile la procurarea utilajului pentru 
dezvoltarea proiectelor noi, precum şi la efectuarea cheltuielilor de îmbunătăţire a 
calităţii şi promovarea produselor şi serviciilor.  

 
Admiterea legalizării capitalului sub diverse forme, ca instrument de 

reducere a presiunii fiscale,  a oferit posibilitatea persoanelor fizice şi juridice de a 
expune aceste mijloace financiare din sectorul „tenebru” al economiei în circulaţie 
şi în afaceri proprii, în mod transparent şi legal. Ameliorarea climatului 
investiţional şi majorarea fluxului de investiţii în activitatea de întreprinzător prin 
aplicarea unui mecanism eficient de impozitare a capitalului legalizat, constituie 
principalele rezultate ale acestei reforme. Astfel, în anul 2008 persoanele juridice şi 
fizice au transferat în buget taxe pentru legalizarea capitalului în sumă de 109,3 
mil.lei, dintre care persoanele fizice – 6 mil.lei, suma legalizată de la iniţierea 
reformei, fiind de circa 2,2 miliarde lei.  

 
Pe parcursul anului 2008 au fost elaborate şi aprobate obiectivele politicilor 

fiscale şi de administrare fiscală, ca parte componentă a Cadrului de cheltuieli pe 
termen mediu pe anii 2009-2011, acestea asigură continuitatea politicilor 
promovate în anii anteriori. 

Astfel, la capitolul impozitului pe venit al persoanelor fizice, pentru anul 
2009 comparativ cu anul 2008 se va majora mărimea sumei scutirii personale 
anuale de la 6300 lei la 7200 lei, scutirii personale majore -  de la 10000 lei la 
12000 lei şi  scutirea anuală pentru persoanele întreţinute - de la 1560 lei la 1680 
lei. 

Concomitent, pentru anul 2009 se menţin o serie de facilităţi pentru diferite 
categorii de agenţi economici, iniţiate în anii precedenţi şi anume: cota zero a 
impozitului pe venitul reinvestit de către persoanele juridice, sistemul de restituire 
a TVA aferentă valorilor materiale, serviciilor ce ţin de investiţii (cheltuieli) 
capitale pe termen lung, cu excepţia celor cu destinaţie locativă şi a mijloacelor de 
transport, efectuate în toate localităţile republicii, cu excepţia municipiilor 
Chişinău şi Bălţi; înregistrarea benevolă în calitate de contribuabil al TVA pentru 
subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător, dacă efectuează livrări 
impozabile de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 100000 lei; diverse stimulente 
fiscale privind TVA şi taxa vamală la procurarea de utilaje şi alte mijloace fixe, ca 
aport în capitalul statutar şi prin intermediul leasingului. 

 
Suplimentar, s-au realizat progrese şi la capitolul iniţierii şi negocierii  

acordurilor bilaterale între statele membre şi candidate ale U.E. şi Republica 
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Moldova cu privire la evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale. Pe 
parcursul anului 2008, la acest capitol, au fost semnate – 3, parafate - 1, ratificate şi 
intrate în vigoare 3 Convenţii (Acorduri) nominalizate. 

La situaţia de 1 ianuarie 2009 sînt puse în aplicare 40 de Convenţii 
(Acorduri) pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire 
la impozitele pe venit şi pe proprietate între Republica Moldova şi alte state. 

 
Colegiul constată că întru implementarea Strategiei de dezvoltare a 

Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010, au fost întreprinse măsuri ce 
contribuie la realizarea misiunii sistemului fiscal, la sistematizarea, previzibilitatea 
şi consecvenţa acţiunilor organului fiscal, la îmbunătăţirea climatului investiţional, 
precum şi la contracararea evaziunilor fiscale. 

 
Una din acţiunile Serviciului Fiscal de Stat, la care se atrage atenţia în mod 

deosebit, este asigurarea conformării contribuabililor la declararea şi achitarea 
benevolă a impozitelor, taxelor şi altor plăţi. 

În acest context, este de menţionat că s-a acordat o atenţie deosebită 
procesului de educare a contribuabililor în spiritul onorării benevole a obligaţiilor 
fiscale de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, fiind tipărite 55 de materiale 
în presa periodică şi, respectiv, difuzate 84 de informaţii la posturile de televiziune 
şi 42 de emisiuni la posturile de radio, concomitent fiind desfăşurate 4 conferinţe 
de presă.  

 
Un rol deosebit, întru realizarea procesului de deservire şi informare a 

contribuabililor, îl deţine site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md, pe pagina 
oficială fiind plasate 204 de materiale relevante şi utile atît activităţii Serviciului 
Fiscal de Stat, cît şi contribuabililor.  

Datorită acţiunilor de informare şi măsurilor de administrare întreprinse în 
anul 2008, gradul de conformare a agenţilor economici la achitarea obligaţiei 
fiscale declarate la bugetul public naţional a constituit 97,1%, cu  o uşoară 
apreciere faţă de anul precedent. 

 
De rînd cu cele menţionate mai sus a fost aprobat „Regulamentul cu privire 

la organizarea şi desfăşurarea Concursurilor pentru stimularea contribuabililor”, iar 
în luna octombrie s-a desfăşurat prima ediţie a concursului respectiv, în cadrul 
căreia au participat peste 2400 contribuabili, dintre care 38 au încasat premii în 
valoare de pînă la 25 mii lei. 

 
În scopul simplificării procedurilor şi reducere a duratei de restituire a TVA 

pentru mărfurile exportate şi pentru investiţiile în mijloace fixe puse în exploatare, 
a fost aprobat Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată. Acesta 
urmăreşte scopul de îmbunătăţire a climatului investiţional în Republica Moldova, 
stabilind posibilitatea beneficierii de restituire a TVA, fără atribuirea subiecţilor 
impozabili solicitanţi la grupele de credibilitate. 
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Totodată, pe parcursul anului 2008 s-au iniţiat acţiuni în vederea elaborării şi 
implementării în practica administrării fiscale a procedurii controlului cameral 
automatizat privind TVA. SIA „Sistemul de control cameral automatizat privind 
TVA” a fost testat şi, în prezent, are loc înlăturarea lacunelor depistate. 

 
Abordarea unei viziuni noi asupra procedurilor fiscale prin prisma 

tehnologiilor informaţionale,  rămîne o prioritate pentru Serviciul Fiscal de Stat, şi 
a impulsionat perfecţionarea proceselor aplicate.  

În scopul optimizării administrării impozitului pe proprietate, în anul 2008, 
au continuat lucrările de implementare a celei de a doua etape a Cadastrului fiscal 
pentru bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială, inclusiv fiind 
aprobat formularul temporar al anexei „Informaţia privind obiectele impunerii cu 
impozitul pe bunurile imobiliare”. 

 
Colegiul remarcă, că acest sistem este complex şi unic în Republica 

Moldova, iar implementarea acestuia va asigura evidenţa automatizată a subiecţilor 
şi obiectelor impunerii. 

Un alt proiect important al Serviciului fiscal, realizat în comun cu PNUD, 
este  crearea SIA „e-Declaraţii”. În anul 2008 s-au desfăşurat lucrările de testare şi 
de calificare a tuturor funcţiilor de bază a sistemului, cît şi a ciclului de viaţă a 
dărilor de seamă fiscale şi s-a iniţiat exploatarea experimentală a sistemului. 

Colegiul menţionează că, întru perfecţionarea opţiunilor de deservire a 
contribuabililor, s-a acordat posibilitate cetăţenilor să completeze, în mod 
electronic, Declaraţia cu privire la impozitul pe venit de pe pagina oficială a 
Serviciului Fiscal de Stat. 

 
De rînd cu cele expuse anterior, în anul 2008 au demarat lucrările de creare a 

Sistemul Informaţional Automatizat „BARCOD” cu scopul de a asigura suportul 
necesar relaţiilor informaţionale dintre contribuabili şi Serviciul Fiscal de Stat. În 
acest sens, a fost elaborată concepţia Sistemului informaţional automatizat 
„Crearea şi prelucrarea declaraţiilor fiscale cu BARCOD”, iar unele din 
funcţionalităţile sistemului  fiind chiar testate pentru formularea propunerilor  de 
perfecţionare a lor. 

Urmărind acelaşi scop, întreprinzătorilor individuali li s-a oferit posibilitatea 
de a prezenta o singură dare de seamă unificată privind veniturile achitate şi 
impozitul pe venitul reţinut la sursa de plată. Aceasta fiind prezentată o singură 
dată pe an.   

 
În scopul asigurării contribuabililor cu informaţii despre modalitatea de 

calculare şi achitare a impozitelor, taxelor şi altor obligaţii fiscale prin intermediul 
telefonului sau prin poşta electronică, începînd cu 1 ianuarie 2009 se 
implementează prima componentă a Centrului Informaţional de Asistenţă pentru 
Contribuabili (Centrul de apel) şi anume, oferirea gratuită a consultaţiilor 
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persoanelor fizice pe chestiunile ce ţin de impozitul pe venitul persoanelor fizice şi 
impozitul pe proprietate.  

Pentru asigurarea controalelor totale sau tematice, în cazurile ce vor asigura 
depistarea pretimpurie a cazurilor de diminuare considerabilă a obligaţiilor fiscale, 
Serviciul Fiscal de Stat a implementat principiile de selectare a agenţilor 
economici, în baza criteriilor de risc pentru efectuarea controalelor fiscale totale, şi 
se lucrează asupra implementării principiilor aferente verificărilor tematice. 

În scopul gestionării activităţii de control fiscal, actualmente în toate 
organele fiscale de stat teritoriale, este implementată aplicaţia „NORTA”, cu 
ajutorul căreia se ţine evidenţa electronică a deciziilor de iniţiere a controalelor 
fiscale, precum şi a rezultatelor controalelor fiscale efectuate.  

 
Printre priorităţile Serviciului Fiscal de Stat se înscriu şi acţiunile de 

contracarare a evaziunilor fiscale. Pe parcursul anului 2008 colaboratorii 
Serviciului Fiscal de Stat au efectuat 49023 controale fiscale, inclusiv 5323 prin 
verificări totale.  

Ca rezultat al controalelor efectuate s-au calculat suplimentar plăţi în buget 
în sumă de 201,1 mil.lei (inclusiv sancţiuni fiscale – 94,7 mil.lei), dintre care au 
fost încasate circa 40%. 

Pentru încălcările depistate faţă de persoanele cu funcţii de răspundere au 
fost întocmite 24018 procese-verbale administrative, fiind calculate sancţiuni în 
mărime de 7 mil.lei, dintre care au fost încasate 80%. 

 
Concomitent, în scopul depistării şi contracarării cazurilor de evaziune 

fiscală au fost instituite posturi fiscale la 260 agenţi economici, care practică 
comerţul cu ridicata, producerea băuturilor alcoolice, comercializarea tehnicii 
electrocasnice, etc. Măsura instituirii posturilor fiscale a influenţat asupra creşterii 
volumului livrărilor agenţilor economici de 1,5 ori, totodată  excluzînd 
posibilitatea efectuării tranzacţiilor fictive între întreprinderile de comerţ en-gross 
şi întreprinderile delicvente, care intenţionau minimizarea obligaţiilor faţă de 
buget. În anul 2008 a fost iniţiată testarea modalităţii de funcţionare a postului 
fiscal mobil. Un astfel de post a fost instituit la un agent economic care activează 
în domeniul construcţiilor, pentru a determina punctele forte şi cele slabe ale 
metodei date şi, totodată, pentru diminuarea la maxim a fenomenului de evaziune 
fiscală în acest domeniu de activitate.  

 
Colegiul constată că s-a intensificat şi reforma managementului finanţelor 

publice. Scopul acestei reforme constă în perfecţionarea metodologiilor de 
elaborare şi executare a bugetului, modernizarea sistemului trezorerial şi 
fortificarea sistemului controlului intern şi auditului intern în sectorul public.  

În anul 2008 activităţile, ce ţin de perfecţionarea metodologiei de elaborare 
şi executare a bugetului, s-au soldat cu aprobarea proiectelor clasificaţiei bugetare 
şi a planului de conturi unic şi a proiectelor instrucţiunilor pentru aplicarea lor, în 
calitate de proiecte pentru testarea acestora în baza datelor pe anul 2007. 
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Aşteptările faţă de testarea clasificaţiei şi a planului de conturi unic sînt foarte 
importante, atît în termeni de finalizare a lor, cît şi în termeni de suport pentru 
implementarea în termen a SIMF.  

 
Un alt scop major al reformei managementului finanţelor publice s-a focusat 

pe crearea şi implementarea unui sistem de control financiar public intern modern 
şi eficient. 

Obiectivul acestei reforme constă în introducerea răspunderii conducătorilor 
pentru buna administrare, întru realizarea optimă a obiectivelor funcţionale şi 
prestarea serviciilor publice. Efectul general urmărit constă în consolidarea 
capacităţilor sectorului public prin implementarea sistemelor eficiente de control 
intern şi oferirea plusvalorii de către auditul intern.  

 
În anul 2008 au fost operate modificări la cadrul legislativ, fapt ce a permis  

introducerea noţiunii de răspundere a conducătorilor pentru asigurarea bunei 
administrări, prin implementarea managementului financiar şi controlului, precum 
şi iniţierii organizării auditului intern. 

 
În ceea ce priveşte elaborarea cadrului metodologic necesar activităţilor 

practice din domeniu, este de menţionat că au fost elaborate Normele metodologice 
de aplicare a auditului intern în sectorul public, care constituie cadrul normativ de 
bază pentru auditul intern funcţional independent. De rînd cu acestea, a fost 
elaborat Manualul de audit intern, care reprezintă un compendiu al actelor 
normative, ce ţin de metodologia organizării activităţii unităţii de audit intern şi 
desfăşurării misiunilor de audit intern în instituţiile/autorităţile publice. 

De asemenea, a fost elaborat şi prezentat Guvernului spre examinare 
proiectul legii privind controlul financiar public intern, elaborat în conformitate cu 
modelul european de control financiar public intern.  

 
Cu referinţă la instituirea cadrului instituţional din domeniu, Colegiul 

menţionează că activităţile s-au focusat asupra fortificării capacităţilor celor 15 
unităţi de audit intern din sectorul public şi armonizării activităţii acestora, 
conform standardelor internaţionale. Pe parcursul anului 2008, pentru 
implementarea în practică a auditului intern au fost desfăşurate 25 misiuni pilot de 
audit intern. Aceste misiuni au avut ca obiective, în primul rînd, testarea 
metodologiei de audit intern pînă la aprobarea ei, în al doilea rînd acumularea 
deprinderilor practice a specialiştilor şi, în al treilea rînd, elaborarea exemplelor 
pentru procesul ulterior de instruire. 

 
Concomitent, au fost realizate exerciţii-pilot de implementare a 

managementului financiar şi controlului în cadrul Casei Naţionale de Asigurări 
Sociale şi Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, conform 
elementelor cadrului de control al modelului COSO, acceptat internaţional, care 
vor permite administrarea mai eficientă a activităţilor entităţilor publice în vederea 
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îndeplinirii obiectivelor sale. Obiectivul de bază al exerciţiilor-pilot este de a 
identifica şi descrie principalele elemente de management financiar şi control în 
instituţiile publice, care, ulterior, vor contribui la elaborarea metodologiei de 
management financiar şi control, preconizată a fi elaborată pe parcursul anului 
curent. 

De rînd cu cele menţionate anterior, în cadrul Proiectului Managementul 
Finanţelor Publice, de către experţii externi, a fost organizată o instruire iniţială 
pentru 20 persoane implicate în auditul intern, precum şi asigurată asistenţa 
practică în efectuarea misiunilor de audit intern.  

 
În cadrul instruirii specialiştilor, antrenaţi în efectuarea auditului intern şi 

controlului intern, prin intermediul Academiei de Administrare Publică au fost 
organizate şi desfăşurate 3 module de instruire, în cadrul cărora au fost instruiţi 
circa 87 persoane. Totodată, pe parcursul anului au fost organizate seminare de 
mediatizare cu conducătorii/specialiştii/angajaţii ministerelor, altor organe ale 
administraţiei publice centrale şi locale, la care au participat 449 persoane, 
seminare de instruire privind managementul financiar şi controlul intern, precum şi 
auditul intern în sectorul public, la care au participat 108 persoane. 

 
De rînd cu cele menţionate anterior, un accent deosebit, în cadrul 

componentelor Proiectului Managementul Finanţelor Publice, s-a pus pe 
capacitatea de instruire în managementul financiar. Astfel, în perioada expirată a 
anului curent, au fost elaborate şi livrate Academiei de Administrare Publică 12 
module de instruire în domeniul managementului finanţelor publice.  

 
Colegiul menţionează, că un aspect important în activitatea Ministerului 

Finanţelor şi pentru care se depun eforturi continue, ţine de planificarea cadrului 
financiar global pe termen mediu. Planificarea strategică devenind o practică reală 
în managementul finanţelor publice. 

  
În scopul consolidării procesului de planificare bugetară, în anul 2008 a fost 

elaborat şi aprobat Îndrumarul metodologic pentru elaborarea CCTM.  
Exerciţiul CCTM (2009-2011), spre deosebire de anii precedenţi, a fost 

anticipat de un document nou - Conceptul cu privire la priorităţile de politici pe 
termen mediu 2009-2011, aprobat prin decizia Guvernului din februarie 2008. 
Acest document a urmărit scopul de a ghida procesul de elaborare a documentului 
CCTM (2009-2011) şi de a evidenţia priorităţile de politici, care rezultă din 
programul de activitate a Guvernului „Progres şi Integrare”, Strategia Naţională de 
Dezvoltare pe anii 2008-2011 şi din alte programe şi strategii naţionale.  

În CCTM pe anii 2009-2011, partea majoră  a alocărilor de resurse publice 
este repartizată în baza strategiilor sectoriale de cheltuieli. În acest context, aria de 
acoperire prin planificarea strategică pentru anii 2009-2011 s-a extins pînă la 14 
domenii, dublîndu-se faţă de documentul anterior, iar cheltuielile publice pentru 
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anul 2009 au fost acoperite cu strategii sectoriale de cheltuieli la nivel de circa 
84% faţă de 72% în anul 2008.  

În cadrul planurilor strategice, pentru anul 2009, sînt elaborate bugete pe 
programe de către 18 autorităţi publice sau cu 6 mai multe faţă de anul precedent, 
fapt ce denotă despre o nouă abordare asupra principiului responsabilităţii şi 
implicării profunde a autorităţilor publice în utilizarea transparentă şi eficientă a 
finanţelor publice.  

În anul 2008 Ministerul Finanţelor, în baza bunelor practici moderne, a 
elaborat şi aprobat Regulamentul privind modul de elaborare, monitorizare şi 
raportare a bugetelor pe programe. Orientarea bugetului spre rezultate rămîne încă 
unul din domeniile, care necesită fortificare pentru a atribui bugetului un format 
unic şi performant. 

 
Principalul obiectiv al bugetului pe anul 2009 este asigurarea stabilităţii şi 

durabilităţii macroeconomice şi alocarea de resurse financiare bazate pe rezultate 
concrete, performanţe şi asigurarea unui nivel de trai decent fiecărui cetăţean al 
Republicii Moldova. Astfel, bugetul public naţional pentru anul 2009 rămîne 
orientat social.  

 
Pentru a asigura principiul unităţii bugetului în anul 2008 a continuat 

practica lichidării fondurilor speciale. Astfel, s-au promovat modificări la 
legislaţie, prin care în bugetul de stat pe anul 2008 au fost înglobate veniturile şi 
cheltuielile a 3 fonduri speciale, iar pentru anul 2009 – încă 2 fonduri. 

 
Colegiul menţionează că pe parcursul anului, în scopul implementării 

reformei contabilităţii şi auditului, a demarat procesul de aplicare în practică a 
Legii contabilităţii şi Legii privind activitatea de audit. Întru realizarea prevederilor 
acestora, au fost elaborate un şir de acte normative în domeniul contabilităţii şi 
auditului, inclusiv   Standardele  Internaţionale de Raportare Financiară.  

La finele anului 2008 a fost aprobat Planul de dezvoltare a contabilităţii şi 
auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2011. Planul, elaborat conform 
normelor acceptate de practica internaţională, are scopul de a continua reformele 
iniţiate, care, în final, ar duce la crearea unui mediu de afaceri favorabil, unor 
reguli de ţinere a contabilităţii transparente  în sectorul real al economiei.  

Totodată, la acest capitol, la moment, se conturează cîteva riscuri care pot 
afecta realizarea prevederilor strategice din domeniu şi anume, apariţia unor 
modificări pe plan internaţional, ce ar submina implementarea  Planului de 
dezvoltare a contabilităţii şi absenţa şi/sau reducerea surselor de finanţare externă a 
acţiunilor prevăzute în  Plan. În cazul dat, se vor depune eforturi de a realiza 
reforma de către instituţiile  implicate în implementare cu forţe proprii. 

 
În scopul intensificării supravegherii situaţiei financiar-economice a 

întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital public sau majoritar 
public, examinării sistematice şi regulate a structurii proprietăţii statului, precum şi 
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a prezentării propunerilor pentru acţionare, privatizare şi lichidare a acestora, 
Ministerul Finanţelor, trimestrial, efectuează analiza situaţiei economico-financiare 
a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital public sau majoritar 
public. 

 
Conform Registrului patrimoniului public, monitoringului proprietăţii de stat 

în 9 luni ale anului 2008 au fost supuse 333 întreprinderi de stat şi societăţi 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat (în continuare - unităţi 
economice), inclusiv 218 întreprinderi de stat (69,7% - au activat cu profit, iar 
26,6% - cu pierderi), 115 societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de 
stat (57,4% au înregistrat profit şi 40,9% - pierderi) şi 10 unităţi economice nu au 
avut rezultate financiare. 

În comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent, unităţile economice 
care au obţinut profit s-a micşorat cu 9,5%, inclusiv pe întrerpinderile de stat – cu 
7,9%, iar pe societăţile comerciale – 13,2%. În rezultatul activităţii economico – 
financiare în ansamblu, unităţile economice au obţinut profit net în sumă de 1031,4 
mil. lei. 

 
Este important de specificat faptul că, întreprinderile de stat au transferat în 

bugetul de stat, conform datelor operative, defalcări din profitul net pe anul 2007 în 
sumă de 71,2 mil.lei, faţă de 56 mil.lei prevăzuţi. Totodată, conform datelor 
operative, la bugetul de stat au fost încasate dividende aferente cotei de participare 
a statului în societăţile pe acţiuni în sumă de 80,4 mil.lei. 

Pe parcursul anului 2008, pe piaţa valorilor mobiliare au fost efectuate 
tranzacţii cu proprietatea statului şi, ca rezultat, au fost încasate la bugetul de stat 
mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate a statului în sumă de 
936,3 mil. lei. 

 
În scopul evaluării aspectelor activităţii entităţilor de interes public, 

ameliorării procesului de monitorizare şi exercitare a controlului asupra activităţii 
întreprinderilor de stat, acestea, începînd cu 1 ianuarie 2009, vor fi supuse, în mod 
obligatoriu, unui audit al rapoartelor financiare pe anul 2008. 

 
Unele dintre atribuţiile de bază ale Ministerului Finanţelor sînt executarea  

nemijlocită a bugetului de stat şi monitorizarea executării bugetului public 
naţional. 

Colegiul constată că, în anul 2008 la bugetul public naţional au fost 
acumulate venituri în sumă de 25 miliarde 488,2 mil.lei, ceea ce constituie 100,7% 
faţă de prevederile anuale, iar comparativ cu anul 2007 au fost acumulate cu 3 
miliarde 196,2 mil.lei, adică un spor de 14,3%. 

Este de menţionat că, veniturile administrate de Serviciul Fiscal de Stat în 
totalul cheltuielilor publice au constituit 54,7%, menţinîndu-se, practic, la acelaşi 
nivel ca şi în anul precedent. 
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Sub aspect teritorial, cel mai înalt nivel de realizare a sarcinii de acumulări 
interne la bugetul public naţional este înregistrat în raioanele: Briceni - 109,2%, 
Cantemir – 107,2%, Donduşeni – 105,7%, Nisporeni şi Rîşcani – 104,6% fiecare, 
Hînceşti – 104,4%, Sîngerei – 104,2%, Edineţ – 103,9%, Cimişlia – 103,7% şi 
Ocniţa 103,6%. Totuşi, s-au admis cazuri de executare necorespunzătoare a unor 
indicatori ai bugetului. Astfel, se menţionează că din totalul inspectoratelor fiscale 
de stat teritoriale, planul de venituri la bugetul public naţional n-a fost realizat de 7 
unităţi administrativ-teritoriale, şi anume, pe raioanele: Taraclia – cu 7,0 %, 
Glodeni – cu 2,9 %, Criuleni – cu 2,7 %, Ungheni – cu 1,9 %, Basarabeasca – cu 
0,9 %, Ştefan Vodă - cu 0,3 % şi UTA Găgăuzia – cu 2,6 %.  

 
Cumulativ, la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, 

n-au îndeplinit sarcinile de colectare 2 inspectorate fiscale de stat teritoriale: 
Ungheni – 98,3% şi Şoldăneşti – 98,6%. Comparativ cu anul 2007, în 18 unităţi 
administrativ-teritoriale, încasările la bugetul de stat şi bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale, cumulativ, s-au micşorat. Este vorba de raioanele Ocniţa 
(cu 11,1%), Glodeni (cu 10,2%), Briceni (cu 9,7%), Hînceşti (cu 8,1%), Căuşeni 
(cu 6,5%), Dubăsari (cu 6,4%), Criuleni (cu 6,2%), Ştefan Vodă (cu 6,1%), 
Şoldăneşti (cu 5,8%), Nisporeni (cu 4,8%), Ungheni (cu 4,0%), Sîngerei (cu 3,5%), 
Basarabeasca (cu 2,6%), Taraclia (cu 1,2%), Cantemir (cu 1,1%), Orhei (cu 0,4%), 
mun. Bălţi (cu 2,2%) şi UTA Găgăuzia (cu 2,1%), 

 
Partea de cheltuieli a bugetului public naţional, în anul 2008, a fost realizată 

în sumă de 26 miliarde 119,1 mil.lei sau la nivel de 97,7% din prevederile anuale. 
Comparativ cu anul 2007, cheltuielile bugetului public naţional au fost în creştere 
cu circa 16,5% sau cu 3 miliarde 703,5 mil.lei.  

Cu toate acestea, exerciţiul bugetar public în anul 2008 s-a încheiat cu un 
deficit în sumă de 630,9 mil.lei, dintre care pe bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale - 303,2 mil.lei. 

Soldurile băneşti la conturile componentelor bugetului public naţional, faţă 
de 1 ianuarie 2008, au sporit cu 263,0 mil.lei şi la finele anului 2008 au însumat 
3100,9 mil.lei.  

 
La rîndul său, bugetul de stat în perioada gestionară a fost realizat la  

venituri în sumă de 15 miliarde 972,0 mil.lei, ceea ce depăşeşte cu 1,1% sau cu 
176,2 mil.lei prevederile anuale stabilite. Faţă de anul 2007, încasările respective 
sînt în creştere cu 1 miliard 913,4 mil.lei sau cu 13,6%. 

 
Din suma totală a veniturilor bugetului de stat, 30,2% revin veniturilor 

administrate de către Serviciul Fiscal de Stat şi 60,8% - de către Serviciul Vamal. 
Sarcina de colectare a veniturilor de către organele fiscale, prevăzută pentru anul 
2008 a fost realizată la nivel de 103% sau cu 139 mil.lei mai mult, iar de organele 
vamale – la nivel de 100,1% sau cu 13,1 mil.lei mai mult decît prevederile anuale. 
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Ritmurile de creştere faţă de anul 2007 a veniturilor administrate de către 
organele Serviciului Fiscal de Stat au constituit 11,1%, iar celor administrate de 
către organele Serviciului Vamal - 17,3%. 

Ca şi în anii precedenţi, impozitele indirecte (TVA, accize, plăţi vamale) 
constituie o sumă preponderentă a încasărilor bugetului de stat - 11774,6 mil. lei 
sau 73,7%.  

 
În rezultatul introducerii cotei „0” la venitul reinvestit, începînd cu 1 

ianuarie 2008, încasările de la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător  
au fost cu 45,5% mai mici decît în anul 2007 şi au constituit 303,2 mil.lei faţă de 
556,3 mil.lei.  

Din partea donatorilor interni şi externi pentru susţinerea bugetului şi 
implementarea proiectelor din surse externe au fost debursate granturi în sumă de 
1064,2 mil.lei (inclusiv donatorii externi 1021,7 mil.lei), ceea ce este cu 66,9 
mil.lei  mai mult decît în anul 2007. Principalii donatori externi de granturi au fost 
Comisia Europeană (37,3 mil.euro, echivalentul a 556,2 mil.lei) şi Banca Mondială 
(29,7 mil.dolari SUA, echivalentul a 310 mil.lei). 

 
Colegiul constată, că partea de cheltuieli a bugetului de stat s-a executat în 

sumă de 16 miliarde 461,2 mil.lei sau 99,4% din prevederile anuale, ceea ce este 
cu 2 miliarde 204,1 mil.lei sau cu 15,5% mai mult, comparativ cu anul 2007. 

 
În componenţa cheltuielilor totale ale bugetului de stat, partea preponderentă 

revine cheltuielilor de ordin social-cultural, care constituie 37,7% şi care, practic, 
sînt la acelaşi nivel cu cheltuielile din anul precedent. 

 
Din bugetul de stat, în anul 2008, s-au efectuat cheltuieli de ordin economic 

în sumă de 2 miliarde 444,8 mil.lei sau circa 14,9% din totalul cheltuielilor 
bugetului de stat.  

 
În anul 2008 investiţiile capitale au fost finanţate în sumă de 1283,9 mil. lei 

sau la nivel de 97,1 la sută din prevederile anuale.  
 
 Conform structurii cheltuielilor pentru investiţii capitale, în anul 2008 circa 

36,6% sau 448,6 mil. lei au fost direcţionate pentru ramura gospodăria drumurilor, 
15,0% sau 184,6 mil. lei - pentru ramura învăţamînt, 10,7% sau 131,7 mil. lei -  
pentru ramura apărarea naţională, 5,1% sau 62,8 mil. lei - pentru ramura ocrotirea 
sănătăţii, 4,8% sau 59,5 mil. lei - pentru gospodăria comunală, 4,2% sau 50,7 mil. 
lei - pentru complexul pentru combustibil şi energie.  

 
Pentru realizarea Programului Naţional „Satul Moldovenesc”, în anul de 

gestiune, au fost direcţionate mijloace în sumă de 1120,6 mil.lei, ceea ce este cu 
4,3% mai mult decît în anul precedent. Partea semnificativă a investiţiilor capitale 
pentru implementarea acestui program a fost direcţionată la reparaţia, reabilitarea, 
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întreţinerea drumurilor de acces spre localităţile rurale (645,4 mil.lei sau 57,6%). 
Totodată, pentru dezvoltarea şi fortificarea spitalelor, instituţiilor medicale primare 
şi de urgenţă de la bugetul de stat au fost direcţionate 53 mil.lei faţă de 6,6 mil.lei 
în anul 2007.  

 
Colegiul constată că în anul 2008 n-au fost depăşite anumite neajunsuri în 

domeniul gestionării investiţiilor capitale de către majoritatea autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale care sunt rezultatul distrugerii sistemului 
beneficiarului în domeniul construcţii capitale şi ignorării modului de finanţare a 
investiţiilor capitale pe anul 2008, aprobat conform ordinului Ministerului 
Finanţelor nr.8 din 24 ianuarie 2008.  

 
De aceea, Ministerul Finanţelor în anul 2009 urmează să sporească nivelul 

controlului în domeniul organizării şi monitorizării proceselor finanţării 
investiţiilor capitale, cu accentele puse pe nivelul responsabilităţii beneficiarilor în 
construcţii, iar, pe de altă parte, să iniţieze procesul de creare a cadrului legal ce 
reglementează investiţiile statului, în special, a proiectului legii privind investiţiile 
finanţate din bugetul public naţional.      

  
Cheltuielile pentru deservirea datoriei de stat externe în anul 2008 s-au 

majorat cu 1,7 mil. dolari SUA în comparaţie cu anul 2007 şi, de facto, au fost 
utilizate mijloace în sumă de 54,9 mil. dolari SUA (echivalentul a 571,3 mil. lei), 
inclusiv: 

- plata dobînzii – 15,6 mil. dolari SUA (163,2 mil. lei) sau 98,7% din suma 
prevăzută pentru anul 2008;  

- rambursarea principalului – 39,3 mil. dolari SUA (408,1 mil. lei) sau 
99,4% din suma prevăzută pentru anul 2008. 

 
Faţă de anul precedent, ponderea deservirii datoriei de stat externe în 

veniturile componentei de bază a bugetului de stat s-a diminuat cu 1,1% şi a 
constituit 4,1%. 

 
 Pentru serviciul datoriei de stat interne au fost utilizate mijloace băneşti în 

sumă de 558,3 mil.lei. Totodată, comparativ cu anul precedent, cheltuielile pentru 
serviciul datoriei de stat interne s-au majorat de 1,4 ori sau cu 148,1 mil.lei, în 
legătură cu majorarea ratelor dobînzii la VMS, ceea ce, concomitent, a atras după 
sine şi majorarea ratelor dobînzii la VMS convertite, aflate în portofoliul Băncii 
Naţionale a Moldovei. 

Ponderea deservirii datoriei de stat interne în veniturile componentei de bază 
a bugetului de stat, la situaţia din 31 decembrie 2008 s-a majorat cu 1,1% faţă de 
perioada similară a anului precedent şi a constituit 5,7%. 

 
Colegiul constată, că executarea bugetului de stat s-a soldat cu un deficit de 

489,2 mil.lei şi este în limita stabilită de lege - de 495 mil.lei. 
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La situaţia din 31 decembrie 2008, datoria de stat a însumat, în total, circa 

11,6 miliarde lei. În valori reale aceasta a constituit 18,5% din Produsul Intern Brut 
estimat, diminuîndu-se în comparaţie cu începutul anului cu 4,7 puncte 
procentuale. Totodată, datoria de stat externă a constituit 778,51 mil.dolari SUA, 
iar datoria de stat internă – 3 miliarde 509,9 mil.lei.  

 
Pe parcursul anului 2008 au fost contractate 5 împrumuturi, destinate, în 

special, realizării proiectelor în domeniul agriculturii, sănătate, apă şi canalizare. E 
de menţionat, că în ultima perioada se aplică o abordare prudentă în atragerea 
asistenţei externe pentru finanţarea proiectelor investiţionale. Astfel, s-a trecut la 
principiul evaluării ex-ante a surselor externe. Scopul urmărit al acestei schimbări 
este de a atrage surse externe pentru proiecte investiţionale de importanţă majoră 
pentru societate, în condiţii avantajoase şi, în funcţie de posibilităţile reale de 
finanţare ale ţării, pentru a se evita posibilele pericole legate de obligaţii şi a 
micşora povara de achitare a acestora. 

 
La capitolul cotizaţiilor de membru al Republicii Moldova în organizaţiile 

internaţionale este de menţionat, că în comparaţie cu anul precedent, nivelul 
datoriilor s-a diminuat cu 63,8 mil.lei, constituind suma de 162,2 mil.lei, fiind 
influenţat de mai mulţi factori externi. Prin urmare, scăderea valorii  cambiei emise 
în 2008 în favoarea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a 
favorizat micşorarea datoriei cu 17 mil.lei, iar anularea datoriei faţă de Institutul 
Unit de Cercetări Nucleare Dubna a redus datoria cu 50 mii lei. 

De rînd cu cele menţionate, în urma negocierilor şi conlucrării eficiente cu 
organizaţiile internaţionale, la etapa elaborării bugetelor acestora s-a obţinut 
micşorarea, cu circa 1,5 mil.lei, a cotelor de membru la unele organizaţii 
internaţionale. 

 
În anul de referinţă, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, la partea de 

venituri, incluzînd transferurile de la bugetul de stat, au fost realizate în sumă de 6 
miliarde 129,0 mil.lei sau la nivel de 100,4%, depăşind prevederile anuale cu 25,9 
mil.lei şi cu 480,5 mil.lei mai mult decît în anul 2007 sau 8,5%. Din suma totală a 
veniturilor acestor bugete, circa 46,9% sau 2 miliarde 874,7 mil.lei sînt venituri 
colectate în teritoriu. 

 
Sub aspect teritorial, cel mai înalt nivel de executare a sarcinii de colectare a 

veniturilor la bugetele UAT este înregistrat în raioanele: Ialoveni (111,4%), Ocniţa 
(109,9%), Cantemir (109,7%). Totodată, n-a fost asigurată îndeplinirea sarcinii de 
acumulare a veniturilor în 10 unităţi administrativ-teritoriale, şi anume: Glodeni 
(93,5%), Criuleni (94,8%), Ungheni (94,9%), Soroca (95,1%), Şoldăneşti (96,2%), 
Basarabeasca şi Cahul (98%), Rezina (98,8%), Floreşti (99,1%),  Hînceşti (99,8%). 
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Partea de cheltuieli a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a fost 
executată la nivel de 94,5%, sumă totală a cheltuielilor efectuate fiind de 6 miliarde 
432,2 mil.lei, cu o majorare de 805,1 mil.lei sau de 14,3% faţă de anul 2007. Cel 
mai scăzut nivel de executare a cheltuielilor se înregistrează în unităţile 
administrativ-teritoriale: Soroca (91%), Basarabeasca (90,6%), Hînceşti (85,8%). 

 
Executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale s-a soldat cu un 

deficit de 303,2 mil.lei (acoperit, în special, din contul mijloacelor din vînzarea şi 
privatizarea bunurilor proprietate publică) şi cu solduri la conturi în sumă totală de 
460,2 mil.lei fiind în scădere cu 53,4 mil.lei sau 10,4% comparativ cu începutul 
anului.  

 
Colegiul menţionează, că în anul 2008 a fost desfăşurată cea dea doua 

evaluare a managementului financiar public, organizată de Secretariatul PEFA. 
Rezultatele evaluării au demonstrat că la 18 indicatori din cei 28 supuşi evaluării 
au fost atribuite scoruri A şi B din scara de 4 nivele. Rezultatele evaluării, de 
asemenea, au scos la iveală punctele slabe şi domeniile în managementul finanţelor 
publice ce urmează a fi fortificate: eficacitatea colectării impozitelor, conlucrarea 
cu donatorii, etc. 

De rînd cu acestea, practica anului 2008 a demonstrat că există rezerve în 
vederea îmbunătăţirii managementului financiar în cadrul ministerului şi în 
colaborarea cu autorităţile publice centrale şi locale. Procesele şi procedurile de 
lucru rămîn a fi neflexibile, programele informaţionale încă nu satisfac cerinţele 
pentru analiză, monitorizare şi raportare.   

 
Colegiul atenţionează, că rămîn actuale problemele restanţelor fiscale la 

bugetul public naţional, a datoriilor creditoare interne cu termen de achitare expirat 
şi a datoriilor agenţilor economici pe creditele recreditate din surse interne şi 
externe. 

Astfel, la situaţia din 31 decembrie 2008, conform datelor operative, 
restanţele la bugetul public naţional au constituit 694,3 mil.lei, inclusiv la: 

- bugetul de stat – 325,6 mil. lei (inclusiv 187,9 mil.lei pe Serviciul Vamal); 
- bugetul unităţilor administrativ-teritoriale – 129,8 mil. lei; 
- bugetul asigurărilor sociale de stat – 235 mil.lei; 
- fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 3,9 mil.lei. 
 
Comparativ cu situaţia din 31 decembrie 2007, datoriile respective s-au 

redus cu 191,5 mil.lei. Este de menţionat că restanţele administrate de Serviciul 
Fiscal de Stat în comparaţie cu finele anului 2007 s-au micşorat cu 269 mil.lei, iar 
cele administrate de Serviciul Vamal au crescut cu 77,5 mil.lei.  

 
Restanţele la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, 

administrate de Serviciul Fiscal de Stat, la situaţia din 31 decembrie 2008 au 
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constituit 267,5 mil.lei, ceea ce este cu circa 78,9 mil.lei mai puţin decît cele 
înregistrate la finele anului 2007.  

Colegiul atenţionează, că doar în 13 inspectorate fiscale teritoriale restanţele 
s-au micşorat, în rest restanţele au crescut considerabil, chiar şi de 4 ori (Dubăsari) 
şi de 2 ori (raioanele Glodeni, Cantemir, Soroca, Cimişlia, Ocniţa, Drochia, 
Rîşcani şi UTA Gagauzia). 

 
În vederea diminuării restanţelor faţă de buget  şi asigurarea neadmiterii 

altor obligaţii faţă de buget, colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat au încheiat cu 
contribuabilii  701 de contracte de eşalonare sau amînare a plăţilor, suma cărora 
constituie 140,6 mil. lei, din care au fost achitate plăţi în mărime de 87,7 mil. lei 
sau 62,4%. În urma nerespectării clauzelor contractuale respective, în special de 
achitarea plăţilor curente, de către organele Serviciului fiscal au fost reziliate 283 
de contracte, iar faţă de contribuabilii respectivi au fost iniţiate acţiunile de 
executare silită.  

 
O atenţia deosebită s-a acordat reducerii restanţelor contribuabililor mari. În 

special, pe lîngă aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiilor fiscale şi 
modalităţilor de executare silită, au fost organizate şi petrecute circa 70 şedinţe 
pentru elucidarea cauzelor şi posibilităţilor de achitare a sumelor restante. 
Totodată, o parte din contribuabilii mari au fost audiaţi în cadrul şedinţei mixte a 
Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi IFPS,  dar şi de către Colegiul Ministerului 
Finanţelor, ulterior monitorizîndu-se modul de onorare a promisiunilor.  

 
Colegiul atenţionează asupra existenţei în sistemul bugetar a datoriilor 

creditoare interne cu termen de achitare expirat. Conform datelor operative, la 
situaţia din 31 decembrie 2008, acestea se cifrează în sumă de circa 283 mil.lei 
Totodată, datoriile creditoare pe instituţiile şi activităţile finanţate de la bugetul de 
stat constituie 83 mil.lei, pe bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – 172 
mil.lei şi pe bugetul asigurărilor sociale de stat  - 28 mil.lei. În comparaţie cu 
sfîrşitul anului precedent, datoriile creditoare pe bugetul asigurărilor sociale de stat 
s-au diminuat cu 5 mil.lei în timp ce pe bugetul de stat şi pe bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale acestea au crescut cu 16 mil.lei  şi, respectiv, 22 mil.lei. 

 
Majorări ale datoriilor creditoare faţă de situaţia de la finele anului 2007 au 

admis 28 instituţii finanţate de la bugetul de stat, printre care cele mai 
considerabile majorări se înregistrează la Ministerului Afacerilor Interne - (21,7 
mil. lei), Serviciul de Informatică şi Securitate – (7,1 mil. lei), Ministerul Educaţiei 
şi Tineretului – (6,5  mil. lei), Casa Naţională de Asigurări Sociale – (3,6 mil. lei), 
Serviciul Grăniceri – (2,9 mil. lei), Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat – (2,3 mil. 
lei), Ministerul Justiţiei – (1,5 mil. lei) şi Ministerul Sănătăţii – (1,5 mil. lei). 

 
Pe bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, faţă de situaţia de la finele 

anului 2007, s-au admis majorări de datorii pe 12 unităţi administrativ-teritoriale. 
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Printre cele mai considerabile  majorări se atestă la bugetele municipiului Chişinău 
– (26,7 mil. lei), raioanelor Ocniţa – (2,7 mil. lei), Făleşti – (0,9 mil. lei), Ungheni 
– (0,8 mil. lei) şi Briceni – (0,7 mil. lei). Totodată, în sumă absolută, ca şi în anul 
precedent, cele mai mari datorii sînt înregistrate la bugetele municipiului Chişinău 
– (146,1 mil. lei), UTA Gagauzia – (10,4 mil. lei), raioanele  Ocniţa – (3,2 mil. lei), 
Făleşti  – (2,3 mil. lei), Briceni – (2,0 mil. lei), Taraclia – (1,6 mil. lei),  Ungheni – 
(1,4 mil. lei) şi Floreşti – (1,3 mil. lei). 

 
Cu referinţă la datoriile agenţilor economici faţă de Ministerul Finanţelor pe 

creditele recreditate din surse interne şi externe, este de menţionat că suma totală a 
acestora, la situaţia din 1 ianuarie 2009, a constituit 1298,6 mil. lei, dintre care cele 
cu termenul de achitare expirat – 382,9 mil.lei. Datoria totală faţă de 1 ianuarie 
2008 s-a majorat cu 215 mil. lei. 

Majorarea datoriilor la împrumuturile în toate valutele este cauzată de 
recreditarea debursării mijloacelor financiare din contul Băncii de Dezvoltare a 
Consiliului European pentru implementarea Proiectului construcţia locuinţelor 
sociale şi acordării Instituţiilor Financiare Participante de împrumuturi noi din 
liniile de împrumut RISP II. 

 
Sub aspectul ramurilor economiei naţionale s-a constatat, că ponderea cea 

mai mare a împrumuturilor este recreditată întreprinderilor din sectorul energetic în 
sumă de 169,6 mil. dolari SUA şi 195,9 mil.lei sau 51,6%, urmată de 
întreprinderile complexului agroindustrial – 51,8 mil. dolari SUA şi 466,6 mil. lei 
(26,4%) din suma totală a împrumuturilor recreditate. Organele locale (Comitetele 
Executive), cu suma de 14,9 mil. dolari SUA şi 220,9 mil.lei deţin circa 9,9% din 
suma totală a împrumuturilor recreditate. 

 
Pornind de la necesităţile şi priorităţile urmărite în îmbunătăţirea 

managementului financiar în sectorul bugetar, în scopul asigurării transparenţei 
procesului de gestionare a mijloacelor bugetului public naţional, se realizează, în 
continuare, îmbunătăţirea sistemului trezorerial. Astfel, începînd cu 1 ianuarie 
2008 gestionarea mijloacelor bugetului public naţional se efectuează prin Contul 
Unic Trezorerial (CUT) al Ministerului Finanţelor (Trezoreria Centrală). Tot de la 
1 ianuarie 2008 a fost implementat sistemul informaţional de deservire a conturilor 
la distanţă „Client-Trezorerie”, sistem ce permite unităţilor teritoriale ale 
Trezoreriei de Stat şi clienţilor Ministerului Finanţelor (Casa Naţională de 
Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină) să obţină acces 
on-line la mijloacele aflate în conturile lor bancare deschise în CUT, să obţină 
informaţii privind soldurile conturilor date şi a operaţiunilor efectuate prin 
intermediul acestora, să efectueze plăţi utilizînd semnătura digitală. Acest sistem 
permite ca să se efectueze transferul de mijloace la S.A. „Banca de Economii”, 
pentru asigurarea achitării pensiilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi sociale. Zilnic, de 
către administratorii sistemului, se asigură monitorizarea procesului de prelucrare a 
plăţilor şi de expediere a extraselor clienţilor Trezoreriei de Stat.  
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Urmărind aceleaşi scopuri, în anul 2008 s-a recurs la schimbul de experienţă 

şi bune practici între angajaţii trezoreriilor teritoriale. Astfel, 25  colaboratori au 
fost delegaţi în diferite trezorerii teritoriale pentru a consolida cunoştinţele în 
domeniu şi pentru a prelua bunele practici ale altor trezorerii. Concomitent, s-a 
aplicat şi metoda rotaţiei şefilor de trezorerii teritoriale, în scopul elucidării unor 
lacune în activitatea trezoreriilor teritoriale, îmbunătăţirii climatului psihologic şi  
spiritului creativ şi organizaţional al personalului. 

 
În afară de acestea, pe parcursul anului, pentru angajaţii Trezoreriei de Stat, 

au fost organizate 3 seminare regionale şi 3 cursuri de instruire, în cadrul cărora au 
fost abordate chestiuni esenţiale pentru asigurarea bunei funcţionări a sistemului 
trezorerial, precum şi aspecte concrete ce ţin de activitatea unor trezorerii 
teritoriale: sarcini, probleme,  realizări. 

 
În anul 2008 s-a pus accentul pe dezvoltarea şi modernizarea sistemelor 

informaţionale în domeniul finanţelor publice. Astfel, pentru crearea mediului 
informaţional unic de evidenţă contabilă în autorităţile publice, la peste 400 de 
primării a fost instalat Sistemul Informaţional Integrat de Evidenţă Contabilă. În 
plus, întru asigurarea schimbului de date între instituţiile publice, la 827 de 
primării şi 22 autorităţi publice centrale a fost implementat sistemul informaţional 
„Finanţe”.  

Totodată, conform prevederilor Strategiei Naţionale de edificare a societăţii 
informaţionale „Moldova Electronică”, în anul 2008 a fost asigurată 
implementarea sistemului informaţional „Plan de finanţare” cu utilizarea 
tehnologiei bar-codurilor, ceea ce va contribui la introducerea calitativă şi 
operativă în baza de date, a planurilor de finanţar. La moment, sistemul este 
instalat şi se implementează la 7 autorităţi publice centrale şi 91 de instituţii 
publice (judecătorii raionale, comisariate de poliţie şi oficiile fiscale teritoriale).  

 
O atenţie deosebită se acordă menţinerii şi dezvoltării continue a paginii 

WEB. În cadrul concursului WEBTOP-2008, pagina WEB a Ministerului 
Finanţelor, în categoria autorităţile publice centrale şi locale, a fost desemnată cu 
premiul de Gradul III. 

 
Serviciului Control Financiar şi Revizie, exercitînd activitatea de revizie 

financiară, în perioada raportată, în total,  la entităţile publice a efectuat 616 revizii, 
controale tematice şi misiuni de audit, inclusiv conform Programului activităţii de 
control - 428, restul la indicaţiile şi însărcinările Parlamentului, Guvernului şi 
Ministerului Finanţelor - 48, la solicitările organelor de drept - 53, în baza 
petiţiilor, altor solicitări – 66 şi misiuni de audit - 21. 

Ca rezultat al reviziilor şi controalelor, au fost depistate pagube cauzate 
statului în sumă totală de 53,2 mil.lei, din care cheltuieli nelegitime – 10,3 mil. lei, 
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lipsuri de bunuri materiale şi mijloace  băneşti – 2 mil. lei, alte pagube – 40,9 mil. 
lei. 

Drept urmare a acţiunilor întreprinse, inclusiv în cadrul efectuării reviziilor 
şi controalelor, au fost acoperite pagube în sumă totală de 5,3 mil.lei. Din suma 
total calculată la buget sancţiunile aplicate constituie 3,1 mil. lei, din care s-au 
încasat – 1,2 mil. lei. 

Colegiul constată că în activitatea Serviciului sînt admise şi unele 
neajunsuri, mai ales în partea ce ţine de asigurarea conlucrării cu organele de drept, 
în vederea recuperării pagubelor cauzate statului şi tragerea la răspundere a 
persoanelor vinovate. 

 
În anul 2008 Vistieria de Stat şi-a concentrat activitatea asupra  definitivării 

procesului de sortare a valorilor acumulate în Fondul  de  stat  al  metalelor  
preţioase  şi  pietrelor  preţioase, precum şi la elaborarea modificării legislaţiei în 
vederea dizolvării Vistieriei.  

 
În contextul reformei administraţiei publice centrale, a demarat procesul de 

reorganizare a Vistieriei de Stat. Ca primă etapă, au fost reduse statele de personal 
cu 28 unităţi, pentru ca în anul 2009 această instituţie să fie lichidată. Pentru 
aceasta pe parcursul anului 2009 va fi modificat cadrul normativ în domeniul  
metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi va fi necesar de asigurat transmiterea 
valorilor Fondului de Stat instituţiilor competente.   

 
În anul 2008 a fost aprobat Planul de Dezvoltare Instituţională pentru anii 

2009-2011 al Ministerului Finanţelor, care cuprinde componenta de management, 
cu descrierea generală a misiunilor din cadrul ministerului din punct de vedere al 
contribuţiilor acestora la întregul proces de administraţie publică, viziunii evoluţiei 
potenţiale şi principalele valori sau percepţii. Planul cuprinde, de asemenea,  
priorităţile pe termen mediu şi principalele direcţii de acţiune ale instituţiei. 
Elaborarea şi implementarea aspectelor precizate în Planul de Dezvoltare 
Instituţională au drept obiectiv creşterea eficienţei şi eficacităţii atît a activităţilor 
curente desfăşurate în cadrul ministerului, cît şi a celor viitoare. Toate acestea au 
ca scop final o implementare coerentă a politicilor stabilite.   

 
Nu mai puţin importantă este şi politica de personal în cadrul Ministerului 

Finanţelor. Pentru a îmbunătăţi managementul resurselor umane au fost elaborate 
programe de reciclare a cadrelor, a fost stimulat personalul Ministerului Finanţelor 
privind studierea limbii engleze, ca limba de circulaţie mondială. Pornind de la 
domeniile de activitate, s-a efectuat analiza structurii organizaţionale a 
Ministerului, inclusiv cu examinarea distribuţiei obligaţiunilor şi a subordonării, 
astfel, ca printr-o abordare sistematică şi metodică, să se efectueze evaluarea şi 
formularea propunerilor de sporire a eficienţei sistemului de planificare strategică, 
de luare a deciziilor, informare şi comunicare. În anul 2008, la procesul de instruire 
internă au participat circa 150 de angajaţi, la cea externă - 97 de angajaţi. 
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Totuşi, una dintre principalele probleme cu care se confruntă ministerul, este 

rata înaltă a fluctuaţiei de personal. În anul 2008 de la aparatul central, Trezoreria 
de Stat şi trezoreriile teritoriale s-au concediat din propria iniţiativă 70 de persoane, 
ceea ce reprezintă 35% din numărul total al colaboratorilor angajaţi şi, respectiv, s-
a atestat şi o creştere relativă de angajări. În anul 2008 au fost încadrate 90 de 
persoane, ceea ce reprezintă 40% din numărul total al angajaţilor. 

 
În perioada de referinţă în adresa ministerului au fost primite 1426 acte 

legislative şi normative, 3055 indicaţii ale Parlamentului, Preşedintelui şi 
Guvernului Republicii Moldova. 

De rînd cu acestea, în adresa Ministerului Finanţelor au parvenit 23849 
documente de la ministere, agenţi economici, organizaţii internaţionale şi 467 
adresări de la persoane fizice. 

Colegiul atenţionează, că disciplina executivă şi controlul executării 
documentelor s-a înrăutăţit. Astfel, ponderea documentelor cu termenul depăşit a 
constituit 23,6% din totalul documentelor luate la control, ceea ce este cu 12,3% 
mai mult faţă de anul precedent.  

 
În anul 2008, Colegiul ministerului s-a întrunit în 18 şedinţe, la care au fost 

puse în discuţie 50 de chestiuni pe domenii relevante Ministerului Finanţelor: 
gestionarea eficientă a finanţelor publice, situaţii concrete privind mersul 
implementării reformelor din domeniu, audierea contribuabililor mari în vederea 
micşorării restanţelor la buget, etc. 

 
Conform Programului de activitate a Guvernului „Progres şi integrare”,  

Strategiei Naţionale de Dezvoltare şi a Agendei de priorităţi pentru integrare 
europeană, pentru anul 2008, la Ministerul Finanţelor s-a lucrat asupra realizării a 
22 de măsuri. Dintre acestea au fost realizate în termen 8 măsuri, iar 14 măsuri 
fiind cu termen de realizare în perioada anilor 2008-2011, avînd o evoluţie în 
executare conform graficelor stabilite.  

 
În ceea ce priveşte Planul măsurilor de bază ale activităţii Ministerului 

Finanţelor pe anul 2008, e de menţionat că din 89 măsuri şi acţiuni, 11 n-au fost 
îndeplinite din motivul stabilirii prin acte normative a altor termene de realizare 
sau din cauza influenţei unor factori indirecţi asupra procesului de realizare în 
termen a acestor măsuri şi acţiuni. 

 
Reieşind din priorităţile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei 

Naţionale de Dezvoltare pe anii 2008-2011 şi a Planului de Dezvoltare 
Instituţională a Ministerului Finanţelor pe anii 2009-2011, în decembrie 2008, a 
fost aprobat Planul de activitate al Ministerului Finanţelor pentru anul 2009, care 
cuprinde direcţiile principale de activitate ale ministerului pentru atingerea 
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obiectivelor de dezvoltare strategică (pe termen lung), de schimbări operaţionale 
(pe termen mediu) şi, respectiv, imediate sau prioritare. 

 
Pornind de la rezultatele activităţii în anul 2008 şi sarcinile pe anul 2009, 

Colegiul Ministerului Finanţelor  h o t ă r ă ş t e : 
 
1. Se atenţionează directorii de direcţii generale şi şefii de subdiviziuni din 

cadrul aparatului central, şefii organelor subordonate Ministerului Finanţelor 
asupra neajunsurilor admise în procesul activităţii în anul 2008 şi se obligă să 
întreprindă măsuri pentru ne-admiterea lor pe viitor. 

 
2. De a modifica Planul de activitate al Ministerului Finanţelor pentru anul 

2009 în contextul celor evidenţiate în cadrul şedinţei. 
 
3. Directorii de direcţii generale şi şefii de subdiviziuni din cadrul aparatului 

central, şefii organelor subordonate Ministerului Finanţelor vor asigura realizarea 
Planului de activitate al Ministerului Finanţelor pentru anul 2009.  

 
4. Se recomandă direcţiilor finanţe din unităţile administrativ-teritoriale ca în 

comun cu autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi nivelul 
întîi: 

- să direcţioneze soldurile de la conturile trezoreriale ale bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale, constituite la finele anului 2008, doar la acoperirea 
decalajului temporar de casă, format de încasarea neproporţională  pe parcursul 
anului curent a veniturilor la bugetele respective; 

 
- să stabilească, în dependenţă de disponibilităţile financiare, priorităţi în 

cadrul finanţării cheltuielilor aprobate în bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale respective, asigurînd în mod incontestabil achitarea în termen a salariilor 
angajaţilor instituţiilor finanţate de la bugetele respective; 

 
- să întreprindă măsurile care se impun pentru achitarea  datoriilor creditoare 

ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi neadmiterea de creare a noi 
datorii. 

 
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri mi-l asum personal. 

 
Preşedintele Colegiului, 
Ministrul Finanţelor 

 
Mariana Durleşteanu 


