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Moto-ul: PROMOVAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE EFICIENTE, TRANSPARENTE ŞI 

RESPONSABILE PRIN CONSOLIDAREA INSTITUŢIILOR SUPREME DE AUDIT,  
66-a Adunarea Generală, 22 decembrie 2011, Rezoluţia ONU A/RES/66/209 

 

 

 

INTRODUCERE: SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA STUDIULUI 

 

 

Scopul studiului - de a contribui la creşterea nivelului de implementare de către autorităţile 

administraţiei publice centrale (APC) a recomandărilor Curţii de Conturi şi, prin urmare, a 

eficienţei utilizării banilor publici. 

 

Statutul juridico-social al Curţii de Conturi este determinat de alin.(1) art.133 din Constituţia RM, 

conform căruia „Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de 

administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare publice”. Această prevedere 

constituţională este dezvoltată de Legea cu privire la Curtea de Conturi nr.261 din 05.12.2008, 

care în alin.(1) art.2 statuează „Curtea de Conturi este unica autoritate publică a statului care 

exercită controlul asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi 

administrării patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public în calitate de 

instituţie supremă de audit şi este protejată legal de interferenţa din partea organelor de drept 

sau cu funcţii de control.” 

 

Pornind de la prevederile menţionate, CCRM exercită în raport cu APC auditul de regularitate, de 

performanţă şi alte tipuri de audit. 

 

Cu toate că prevederile cadrului legal privind obligativitatea executării hotărârilor CCRM şi 

statisticile atestă o situaţia nefericită, în care mai bine de jumătate din cerinţele şi recomandările 

Curţii de Conturi nu au fost executate în anul 2012. Acest lucru e confirmat prin Raportul de 

activitate al CCRM pentru anul 2012: „Nivelul de executare a recomandărilor înaintate pe 

parcursul anului 2012, cu termenul de executare în perioada de referinţă, este de 46,6%. 

Concomitent, nu au fost executate/implementate 875 de cerinţe (53,4%).
1
 O situaţie similară se 

atestă şi în anul 2011. 

 

Prin urmare, situaţia enunţată ridică semne de întrebare vizavi de respectarea normelor alin.(2) 

art.7 din Legea cu privire la Curtea de Conturi nr.261 din 05.12.2008, care prevede că „Hotărârile 

Curţii de Conturi asupra rapoartelor de audit sunt oficiale şi executorii pentru toate autorităţile 

publice şi pentru toate persoanele juridice şi fizice“. 

 

Alte imperative pentru efectuarea prezentului studiu sunt şi recomandările INTOSAI, conţinute, în 

particular, în Declaraţia de la Mexic privind independenţa SAI
2
 şi în Recomandarea Congresului 

INTOSAI de la Johannesburg, Africa de Sud, din 2010 privind înzestrarea instituţiilor supreme de 

audit cu dreptul de responsabilizare a entităţilor auditate, inclusiv de constrângere a entităţilor 

care nu respectă recomandările şi cerinţele oficiilor supreme de audit. 

 

                                                 
1
 A se vedea Raportul de activitate CCRM pe anul 2012, pag.15 

2
 A se vedea Principiul 7 Existenţa mecanizmelor eficiente de monitorizare a recomandărilor, Declaraţia de la Mexic, 

http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf, pag.6 

http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf
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Un alt factor determinant pentru realizarea studiului este că legislativul şi executivul central s-au 

dovedit a fi destul de rezervaţi în insistarea faţă de APC privind executarea măsurilor propuse de 

CCRM, deşi deputaţii şi membrii Guvernului primesc câte un exemplar cel puţin al rapoartelor 

anuale privind administrarea şi întrebuinţarea finanţelor publice şi gestionare patrimoniului 

public, examinate şi audiate în Parlament. 

 

În contextul celor expuse, s-a impus studierea cauzelor situaţii actuale şi identificarea soluţiilor 

instituţionale şi de ordin normativ de îmbunătăţire a executării de APC a hotărârilor şi cerinţelor 

CCRM, adoptate în limitele competenţei sale. 

 

Drept obiective majore ale studiului sunt: 

- analiza cadrului juridic ce reglementează raporturile între Curtea de Conturi şi APC; 

- creşterea gradului de conştientizare de către APL a necesităţii executării recomandărilor 

Curţii de Conturi ca mijloc de eficientizare a utilizării mijloacelor financiare publice;  

- studierea şi identificarea bunelor practici între CCRM şi APC, precum şi celor de peste 

hotare,  

- de ridicare a nivelului de implementare de APC a hotărârilor Curţii de Conturi;  

- creşterea gradului de implicare a Guvernului în procesul de supraveghere a implementării 

recomandărilor Curţii de Conturi. 

 

Metodologia elaborării studiului a inclus aplicarea următoarelor metode: de analiză, istorică, 

comparativă, de consultări publice şi chestionarea. 

 

Autorul Studiului nu pretinde ca a reuşit să acopere toate aspectele legate de problematica 

raporturilor dintre CCRM şi APC, aferente executării cerinţelor şi implementării recomandărilor 

din rapoartele de audit adoptate prin hotărârile CCRM. 
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I. CADRUL JURIDIC AL RAPORTURILOR DINTRE CURTEA DE CONTURI ŞI 

AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE 
 

1.1. Scopul, obiectivele majore şi impactul ale Curţii de Conturi 

Pentru a identifica problemele-cheie în raporturile dintre CCRM şi APC, în special cele ce 

afectează implementarea recomandărilor şi executarea cerinţelor CCRM, se cuvine să trecem în 

revistă scopul (misiunea) şi obiectivele majore ale activităţii Curţii de Conturi, precum şi impactul 

auditului public extern efectuat de CCRM în autorităţile publice centrale, subordonate Guvernului 

Republicii Moldova. 

Astfel, rolul Curţii de Conturi reiese din menirea acesteia ca fiind unica autoritate publică a 

statului care exercită controlul asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare 

publice şi administrării patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public în 

calitate de instituţie supremă de audit.  

Prin urmare, în calitate de atribuţii majore ale CCRM putem enunţa: 

 efectuarea anumitor tipuri de audit extern în sectorul public; 

 monitorizarea respectării principiilor de eficienţă, eficacitate şi regularitate la formarea şi 

utilizarea resurselor bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale, a bugetelor 

unităţilor administrativ-teritoriale şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală;  

 identificarea iregularităţilor şi deficienţelor în cadrul aplicării procedurilor de audit extern, 

care ulterior sunt prezentate membrilor CCRM şi discutate în Plenul CCRM în prezenţa 

responsabililor de la entităţile auditate; 

 formularea anumitor cerinţe şi recomandări în rapoartele de audit care urmează a fi 

implementate de APC. Recomandările sunt adresate autorităţilor care au admis 

iregularităţile identificate în rapoartele CCRM, precum şi instituţiilor ierarhic superioare – 

ministerelor, Guvernului sau Parlamentului. 

 

Pornind de la misiunea şi atribuţiile CCRM putem deduce şi obiectivele de bază ale CCRM. 

Aşadar, CCRM contribuie la: 

 sporirea eficienţei administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice de 

entităţile auditate; 

 îmbunătăţirea administrării patrimoniului public; 

 reforma managementului finanţelor publice şi evaluarea impactului obţinut; 

 imbunătăţirea legislaţiei în vigoare şi politicilor privind gestiunea banilor publici; 

 identificarea punctelor instituţionale slabe şi împărtăşirea bunelor practici; 

 consolidarea sistemului de control şi audit intern în APC; 

 îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate populaţiei de către APC; 

 combaterea corupţiei şi alte obiective. 

 

Reieşind din rolul instituţiei supreme de audit de a contribui la buna gestiune financiară a 

fondurilor publice şi a patrimoniului public, de a furniza Parlamentului, Guvernului şi, respectiv, 

autorităţilor publice auditate, rapoarte care conţin informaţii privind utilizarea şi administrarea 

banilor publici, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi 

eficacităţii, CCRM îşi concentrează atenţia asupra celor mai frecvente şi semnificative probleme 

şi disfuncţionalităţi identificate în procesul de audit. Misiunile de audit ale CCRM remarcă 

caracterul persistent şi similar al unor fenomene, ce denotă nivelul redus al responsabilităţii 

managementului instituţional şi corporativ public, scoate la iveală iregularităţi şi abateri în ceea ce 

ţine de
3
: 

                                                 
3
 Pentru detalii a se vedea Raportul anual 2011 al Curţii de Conturi, aprobat prin Hot.CCRM nr.48 din 21.09.2012, 

pag.126-127  
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- evidenţa contabilă şi raportarea financiară; 

- gestionarea patrimoniului public; 

- nestabilirea şi neîncasarea unor venituri bugetare; 

- utilizarea neregulamentară a mijloacelor publice; 

- nevalorificarea mijloacelor bugetare; 

- etc. 

 

Considerăm meritorie menţionarea impactului economic direct, pe care îl au hotărârile CCRM 

asupra gestionării banului public şi ca finalitate asupra bunei funcţionări a APC. 

 sunt restituite mijloacele în bugetul public naţional; 

 este luat la evidenţă patrimoniul public; 

 se iniţiază modificarea şi completarea, în unele cazuri, a actelor legislative şi normative. 

 

1.2 Rolul Consiliului consultitiv de pe lângă Curtea de Conturi 

 

Conform alin.(3) art.12 din Legea cu privire la Curtea de Conturi nr.261 din 05.12.2008, „Pe 

lângă Curtea de Conturi poate activa un consiliu consultativ, format din specialişti calificaţi şi 

savanţi din diferite domenii. Funcţionarea consiliului se stabileşte printr-un regulament, aprobat 

de Plenul Curţii de Conturi.” 

 

În conformitate cu prevederea dată, Consiliul consultativ pe lângă CCRM este compus din 19 

membri, care acţionează în temeiul Regulamentului aprobat prin Hotărârea CCRM nr.12 din 

28.02.2013. 

 

Prin pct.1 al Regulamentului menţionat, rolul Consiliului consultativ este definit ca „un organ 

consultativ al Curţii de Conturi care oferă recomandări ştiinţifico-metodologice”. 

 

Obiectivele şi domeniile de competenţă ale Consiliului consultativ sunt enumerate în pct.5 şi pct.6 

din Regulament: „Consiliul oferă consultanţă Curţii de Conturi în legătură cu toate subiectele, 

chestiunile relevante pentru îndeplinirea rolului şi mandatului acesteia: 

 consultarea în cele mai importante probleme ce ţin de dezvoltarea auditului public 

extern; 

 consultarea în problemele de planificare strategică la întocmirea Planului de audit pe 

termen mediu; 

 consultarea în problemele ce ţin de evoluţia managementului financiar public; 

 consultarea în domeniul dezvoltării strategice a Curţii de Conturi; 

 acordarea ajutorului consultativ la implementarea actelor legislative, standardelor de 

audit şi altor acte normative aferente activităţii de audit; 

 consultarea în alte probleme ce ţin de perfecţionarea activităţii de audit public în 

Republica Moldova şi care necesită o examinare colegială.” 

 

Din prevederile precitate, precum şi din discuţiile întreţinute cu reprezentanţii APC şi CCRM şi a 

unor membri ai Consiliului consultativ în cadrul unei mese rotunde în 17.10.2013, se învederează 

rolul important contributiv al Consiliului consultativ la exercitarea de către CCRM a misiunii sale. 

În opinia noastră, acest lucru se referă şi la implementarea eficientă şi calitativă a recomandărilor 

CCRM în urma misiunilor de audit public. Spre regret, Consiliul consultativ are un potential 

nevalorificat, inclusiv sub aspect de ajutor (consultanţă) practic în activitatea CCRM. Or, 

întrunind specialiştii respectivi din cadrul Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Băncii 

Naţionale a Moldovei, organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării ale Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, instituţiilor de învăţământ superior (a se vedea pct.7 din Regulament), Consiliul 

consultativ ar putea juca un rol activ de generator de propuneri cu privire la sporirea calităţii 

planificării şi aplicării procedurilor de audit. Fapt ce, la rândul său, ar contribui la creşterea 

gradului de executare a cerinţelor şi de implementare a recomandărilor CCRM de APC auditate. 
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Prin urmare, se impune consolidarea rolului Consiliului consultativ ca organ care asigură sinergia 

cunoştinţelor şi experienţei mediului academic, practicienilor şi societăţii civile atât sub aspectul 

de îmbunătăţire a procedurilor şi sporirii calităţii auditului public extern realizat de CCRM, cât şi 

sub aspectul creşterii gradului de implementare, inclusiv de APC auditate, a hotărârilor CCRM. 

 

În scopul sporirii rolului şi randamentului Consiliului consultativ, este recomandabilă 

introducerea stimulentelor financiare şi non-financiare pentru membrii Consiliului consultativ, 

inclusiv prin implicarea membrilor Consiliului consultativ în astfel de activităţi ale CCRM 

precum: elaborarea ghidurilor, organizarea înstruirilor, includerea în componenţa delegaţiilor etc. 

Unele din acţiunile propuse vor necesita estimarea unor noi cheltuieli în bugetul CCRM sau 

accesarea fondurilor partenerilor de dezvoltare. 

 

1.3. Evoluţia reglementărilor-cadru cu privire la Curtea de Conturi 

 

Nivelul îndeplinirii misiunii şi realizării obiectivelor CCRM în administrarea finanţelor publice şi 

patrimoniului public se datorează, în mare parte, nivelului de cultură juridică a societăţii şi 

evoluţiei reglementărilor în ceea ce priveşte activităţile CCRM în raport cu alte autorităţi publice 

ale statului şi, în special, cu Parlamentul şi cu Guvernul. 

 

Prima Lege cu privire la Curtea de Conturi a fost adoptată la 8 decembrie 1994 cu nr.312, 

republicată în Monitorul Oficial în 1998, nr.26-27, şi a suferit pe parcursul acţiunii sale mai bine 

de 10 modificări şi completări. 

 

Ulterior, Parlamentul a abrogat Legea nr.312 din 08.12.1994 printr-o lege în redacţie nouă: Legea 

nr.261 din 05.12.2008 publicată în Monitorul Oficial nr.237-240 din 31.12.2008, care a intrat în 

vigoare la 01.01.2009. Menţionăm că şi Legea nr.261 din 05.12.2008 a fost deja amendată de 5 

ori. 

 

Prin Legea nr.261 din 05.12.2008 a fost definit mai clar şi în coroborare cu sensul alin.(1) art.133 

din Constituţie privind statutul Curţii de Conturi. Astfel, alin.(1) art.2 al Legii nominalizate 

statuează „Curtea de Conturi este unica autoritate publică a statului care exercită controlul 

asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării 

patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public în calitate de instituţie 

supremă de audi.”, pe când prin Legea nr.312 din 04.12.1994 în art.3 alin.(1) Curtea era definită 

ca „organul suprem de control financiar de stat”. Legea nr.261 din 05.12.2008 a definit auditul 

ca o funcţie de control şi de revizie financiară, iar auditul public - ca o activitate de audit 

efectuată de CCRM în conformitate cu standardele proprii de audit, adoptate pe baza 

standardelor internationale de audit (INTOSAI). În acest mod, a fost eliminată dualitatea şi 

neclaritatea între noţiunile „controlul” şi „auditul public” din precedenta lege.  

 

La capitolul raporturile CCRM cu APC, Legea nr.261 din 05.12.2008, la fel, a asigurat o mai 

mare claritate şi independenţă a CCRM faţă de autorităţile publice şi, în special, faţă de organul 

legislativ. Astfel, dacă anterior Parlamentul putea cere CCRM efectuarea unor controale, iar 

această cerinţă era obligatorie pentru CCRM (a se vedea alin.(3) art.5 din Legea nr.312 din 

08.12.1994). Conform noii legi, Parlamentul deja nu poate obliga CCRM să efectueze audit, ci 

doar „Parlamentul sau fracţiunile parlamentare pot solicita Curţii de Conturi efectuarea unor 

acţiuni de audit”, iar decizia finală aparţine Curţii de Conturi. Mai mult, art.6 alin.(2) al Legii 

nr.261 din 05.12.2008 stabileşte expres că „În exercitarea atribuţiilor şi împuternicirilor sale, 

Curtea de Conturi este independentă şi nu poate fi direcţionată sau controlată de nicio persoană 

fizică sau juridică.”  
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Analiza comparativă a celor două redacţii ale legii cu privire la Curtea de Conturi: 

 

Prevederea din Legea nr.312 din 08.12.1994 Prevederea corespondentă (perfecţionată) din 

Legea nr.261 din 05.12.2008 

Art.7 alin.(2) „Toate persoanele fizice şi juridice 

supuse controlului Curţii de Conturi sunt obligate 

să-i transmită, în termenele stabilite de Curte, 

actele, documentele şi informaţiile solicitate şi să 

asigure accesul CCRM în încăperile lor.” 

Art.35 alin.(2) „Entităţile auditate sunt obligate: 

a) să asigure accesul auditorilor CCRM în sediu şi 

să le creeze condiţii de adecvate lucru; 

b) să prezinte, la cererea Curţii de Conturi sau a 

auditorului, actele, documentele, informaţiile şi 

bazele de date necesare, în termenele stabilite de 

Curtea de Conturi; 

c) să prezinte, la cererea auditorului, explicaţii 

verbale şi scrise” 

Art.9. alin.(1) Curtea de Conturi, în caz de 

necesitate, conlucrează cu autorităţile, instituţiile 

publice, inclusiv organele de drept, în rezolvarea 

problemelor comune, conducându-se de principiile 

legalităţii şi neadmiterii amestecului în activitatea 

lor. 

art.11 alin.(3) „Curtea de Conturi este în drept să 

ceară şi să utilizeze în activitatea sa materialele 

controalelor întocmite la entităţile controlate de 

către alte organe de control şi de drept, iar entităţile 

controlate sunt obligate să le prezinte Curţii de 

Conturi la prima solicitare.” 

Art.9 alin.(3) „În scopul realizării atribuţiilor sale, 

Curtea de Conturi este în drept să solicite 

materialele întocmite de către organele de drept, de 

control şi de alte autorităţi publice, iar acestea sunt 

obligate să le prezinte la prima solicitare.” 

Art.26 alin.(5) „Curtea de Conturi avizează 

proiectul Legii bugetului de stat, proiectul Legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurile de 

asigurări obligatorii în medicină pentru anul 

respectiv.” 

Art.31 alin.(2) „Curtea de Conturi efectuează 

anual, în mod obligatoriu, auditul rapoartelor 

Guvernului privind executarea din exerciţiul 

bugetar expirat: 

a) a bugetului de stat; 

b) a bugetului asigurărilor sociale de stat;  

c) a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală”. 

Art.27 (în redacţia Legii nr.330 din 16.12.2005): 

alin.(5) „Curtea de Conturi adoptă hotărări asupra 

rapoartelor în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Hotărârile Curţii de Conturi reprezintă principala 

modalitate prin care se pun la dispoziţia entităţii 

controlate, organelor ierarhic superioare acesteia şi 

societăţii informaţii independente, soluţii şi 

asigurări referitoare la legalitatea, conformitatea, 

justeţea operaţiunilor economico-financiare şi 

rapoartelor financiare, precum şi la economicitatea, 

eficienţa şi eficacitatea utilizării patrimoniului 

public de către entităţile controlate. Informaţiile din 

hotărâri trebuie să fie clare şi bine documentate.” 

alin.(11) „Hotărârile adoptate de Curtea de Conturi 

pe marginea rapoartelor de control sunt prezentate 

executorilor (ordonatorilor) de buget ai autorităţilor 

administraţiei publice corespunzătoare. Despre 

încălcările comise este informat organul de resort 

ierarhic superior şi, după caz, organele financiare şi 

de drept respective.” 

(12) Conducătorii autorităţilor administraţiei 

publice informează Curtea de Conturi despre 

măsurile luate în legătură cu încălcările depistate în 

cadrul controlului.” 

art.7 alin.(1) „În scopul asigurării exercitării 

atribuţiilor sale, Curtea de Conturi la şedinţa 

Plenului adoptă hotărâri asupra: 

a) rapoartelor de audit; 

b) actelor interne”.  

Art.34 alin.(3) „Rapoartele de audit se examinează 

la şedinţele Plenului Curţii de Conturi, care, 

concomitent cu audierea şi dezbaterea raportului 

persoanei cu funcţie de răspundere a entităţii 

auditate şi, după caz, a opiniilor experţilor şi 

specialiştilor din sferele adiacente domeniului 

auditat, adoptă hotărâri, prin care: 

a) ia atitudine faţă de raportul de audit; 

b) decide remiterea acestui raport entităţii auditate, 

organelor ierarhic superioare, precum şi altor 

entităţi interesate, inclusiv Parlamentului, 

Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, 

organelor de urmărire penală; 

c) face entităţii auditate recomandări suplimentar 

celor cuprinse în raportul de audit; 

e) stabileşte termenele de informare despre 

implementarea recomandărilor şi executarea 

cerinţelor.” 



 
10 

Art.27 alin.(10) „Hotărîrile Curţii de Conturi sunt 

oficiale şi executorii pentru toate autorităţile 

administraţiei publice şi pentru toate persoanele 

juridice şi fizice vizate.” 

Art.7 alin.(2) „Hotărîrile Curţii de Conturi asupra 

rapoartelor de audit sunt oficiale şi executorii 

pentru toate autorităţile publice şi pentru toate 

persoanele juridice şi fizice.” 

Art.28:  

lit.b) „oferă avize la proiectul bugetului de stat şi al 

bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi la 

proiectul fondurilor asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală” 

lit.g) „cere aplicarea unor sancţiuni disciplinare faţă 

de persoanele responsabile de încălcările la 

utilizarea resurselor financiare publice şi repararea 

prejudiciilor cauzate statului după ce persoanelor 

respective li s-a oferit posibilitatea de a-şi 

argumenta poziţia şi de a-şi justifica acţiunile în 

legătură cu încălcările depistate în cadrul 

controlului” 

lit.i) „cere destituirea persoanelor care au încălcat 

grav legislaţia sau nu au asigurat respectarea ei”. 

 

Art.16. „Preşedintele şi vicepreşedintele Curţii de 

Conturi au dreptul să participe la şedinţele 

Parlamentului şi ale Guvernului.” 

Art.14 alin.(1) lit.l) Preşedintele CCRM „participă, 

în caz de necesitate, la şedinţele Parlamentului şi 

ale Guvernului” 

Art.33:  

 lit.a) „să ceară orice document şi alte materiale ce 

reflectă activitatea economică şi financiară a 

autorităţii administraţiei publice; 

lit.b) să intre liber pe teritoriul, în depozitele, 

magaziile, clădirile de producţie şi în alte localuri 

ale autorităţii administraţiei publice, pentru a 

verifica prezenţa şi utilizarea resurselor materiale şi 

financiare ale statului; 

lit.c) să primească de la conducători, de la alţi 

lucrători de răspundere ai autorităţii administraţiei 

publice, explicaţii orale şi în scris, copii ale 

documentelor referitoare la autoritatea 

administraţiei publice” 

 

 Art.35 alin.(2) „Entităţile auditate sunt obligate: 

 d) să prezinte, în termenul stabilit de Curtea de 

Conturi, o referinţă în scris asupra raportului de 

audit, în care se va exprima acordul sau dezacordul 

cu acesta; 

e) să îndeplinească recomandările şi să execute 

cerinţele ori alte prescripţii prevăzute în rapoartele 

de audit şi/sau în hotărârile Curţii de Conturi.” 

Art.36 alin.(1) „Entităţile auditate şi alte instituţii 

vizate în hotărârile Curţii de Conturi sunt obligate 

să informeze despre implementarea recomandărilor 

şi/sau executarea cerinţelor Curţii de Conturi în 

termenul stabilit de Curtea de Conturi şi să 

comunice despre măsurile luate. 

(2) În cazul în care entitatea auditată nu va 

îndeplini hotărârea Curţii de Conturi, precum şi 

obligaţia menţionată la alin.(1), şi dacă prin aceasta 

se încalcă legislaţia, Curtea de Conturi va sesiza 

organele ierarhic superioare şi alte organe 

competente.” 
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Din examinarea comparativă a redacţiilor legii cu privire la Curtea de Conturi din Republica 

Moldova, putem aprecia ca fiind pozitivă evoluţia cadrului legal în ceea ce priveşte reglementarea 

mai clară a unor definiţii precum „audit“, „audit public“, asigurarea unei independenţe mai mari a 

Curţii de Conturi în raporturile ei cu alte autorităţi publice. Mai mult ca atât, considerăm că s-a 

produs o aliniere mai mare la standardele de independenţă a instituţiei supreme de audit, statuate 

în Declaraţia de la Mexic privind independenţa SAI
4
 şi în Declaraţia de la Lima cu privire la 

liniile directoare ale auditului, în special, alin.2 şi 3 al secţiunii 5 paragraful II
5
. 

 

Cu toate acestea, constatăm că atât legea veche cu privire la Curtea de Conturi, cât şi cea în 

vigoare conţin lacune ce ţin de raporturile dintre CCRM şi APC şi, în special, la capitolul 

executarea cerinţelor şi implementarea hotărârilor CCRM.  

 

Astfel, art.35 alin.(2) lit.d) din Legea nr.261 din 05.12.2008 cu privire la Curtea de Conturi 

prevede că „Entităţile auditate sunt obligate să prezinte, în termenul stabilit de Curtea de 

Conturi, o referinţă în scris asupra raportului de audit, în care se va exprima acordul sau 

dezacordul cu acesta“, însă autorul studiului nu a putut identifica reglementări referitoare la 

consecinţele neprezentării referinţei în scris, nici sancţionarea pentru neprezentarea referinţei ori 

considerarea ca fiind lipsă de obiecţii şi propuneri din partea entităţii auditate , nici vreo altă 

soluţie juridică.  

 

Ca exemplu de normă nedesăvârşite (declarativă) putem invoca art.36 alin.(2) din Legea nr.261 

din 05.12.2008 care stipulează că „În cazul în care entitatea auditată nu va îndeplini hotărârea 

Curţii de Conturi, precum şi obligaţia menţionată la alin.(1)
6
, şi dacă prin aceasta se încalcă 

legislaţia, Curtea de Conturi va sesiza organele ierarhic superioare şi alte organe competente.” 

Este destul de vag scris la care organe competente şi în care cazuri de încălcare a legislaţiei Curtea 

de Conturi va putea apela. 

 

Examinând alte două acte legislative, Legea cu privire la Guvern şi Legea privind administraţia 

publică centrală de specialitate, am constatat la fel, că acestea nu conţin reglementări directe care 

ne-ar ajuta să eficientizăm raporturile dintre CCRM şi APC în ceea ce priveşte implementarea 

recomandărilor CCRM de către APC. Unele considerente referitoare la aceste două legi le găsiţi 

în paragraful următor. 

 

1.4 Alte acte legislative 

 

Este de menţionat că examinarea cadrului legal sectorial privind organizarea şi funcţionarea 

Guvernului, ministerelor, altor autorităţi administrative centrale de specialitate nu conţine atribuţii 

exprese de control şi/sau obligaţii de implementare eficientă şi în termen de către administraţia 

publică centrală de specialitate a hotărârilor Curţii de Conturi. 

 

În acest context drept o platformă de discuţie pentru îmbunătăţirea executării hotărârilor CCRM 

de către APC, considerăm a fi două legi sectoriale: Legea nr.98 din 04.05.2012 privind 

administraţia publică centrală de specialitate şi Legea nr.64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern.  

 

Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate, în special, art.5 

alin.(1) spune că „la exercitarea de către Guvern a controlului legalităţii şi oportunităţii 

activităţii ministerelor, a altor autorităţi administrative centrale şi a structurilor organizaţionale 

                                                 
4
 Adoptată de cel de-al XIX-lea Congres al INTOSAI, la Mexico, 5-10 noiembrie, 2007, 

http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf 
5
 adoptată de cel de-al IX-lea Congres INTOSAI, la Lima, 17 – 26 octombrie 1977, pag.6 

http://www.issai.org/media/12901/issai_1_e.pdf 
6
 Art.36 alin.(1) din Legea nr.261 din 05.12.2008 prevede că „Entităţile auditate şi alte instituţii vizate în hotărârile 

Curţii de Conturi sunt obligate să informeze despre implementarea recomandărilor şi/sau executarea cerinţelor 

Curţii de Conturi în termenul stabilit de Curtea de Conturi şi să comunice despre măsurile luate“. 

http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf
http://www.issai.org/media/12901/issai_1_e.pdf
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din sfera lor de competenţă”, iar art.16 alin.(3) lit.g) din aceeaşi lege prevede Cancelaria de Stat 

ca entitate care „coordonează şi monitorizează executarea actelor legislative şi normative, a 

dispoziţiilor Guvernului şi a indicaţiilor Prim-ministrului”;  

 

În această ordine de idei, este relevant şi alineatul doi art.23 din Legea nr.64 din 31.05.1990 cu 

privire la Guvern care prevede că „Guvernul exercită controlul legalităţii şi oportunităţii 

activităţii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi a organelor din subordine“. 

Astfel, vedem că Guvernul are imputerniciri de control al activităţii APC, ceea ce subsumează şi 

controlul executării hotărârilor CCRM. Acest control poate şi urmează a fi realizat prin 

intermediul Cancelariei de Stat. 

 

Nici Codul Contravenţional nu conţine sancţiuni pentru neexecutarea hotărârilor CCRM sau 

pentru încălcarea termenelor stabilite de Curtea de Conturi de prezentare a datelor şi informaţiilor 

în procesul de monitorizare a implementării recomandărilor din rapoartele de audit. Deşi 

posibilitatea adoptării unor astfel de norme contravenţionale poate fi fundamentată prin Principiul 

7 din Declaraţia de la Mexic privind independenţa Instituţiilor Supreme de Audit, care prevede 

literalmente „ISA îşi prezintă rapoartele de evidenţă Parlamentului, uneia dintre comisiile 

parlamentare sau comitetului de conducere al entităţii auditate, dup caz, pentru analiză şi 

măsuri, chiar şi atunci când ISA au propria putere statutară de următire şi sancţionare”. 

 

Cu alte cuvinte, se constată vidul legislativ referitor la finalitatea raportului obligaţional între 

CCRM şi APC cu privire la la consecinţa juridică în cazul în care APC nu respectă obligaţiile ce-i 

revin în urma adoptării raportului de audit al CCRM. 

 

Propunerile de modificare şi completare a legislaţiei în vigoare în scopul eficientizării raporturilor 

dintre CCRM şi APC ce ţin de executarea hotărârilor CCRM sunt expuse în Anexa nr.2 la 

prezentul studiu. 
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II. UNELE PROBLEME ÎN CADRUL PREGĂTIRII, APLICĂRII PROCEDURILOR, 

RAPORTĂRII ŞI EXECUTĂRII HOTĂRÂRILOR CCRM 

 

2.1. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi Curtea de Conturi 

Având în vedere interesul statului în persoana Guvernului şi Parlamentului asupra creşteii 

impactului activităţii Curţii de Conturi presupus la demararea prezentului studiu, autorul a 

determinat raporturile care se nasc între APC şi CCRM în cadrul efectuării auditului public, în 

special, în cadrul aplicării procedurilor de audit şi în timpul executării hotărârilor adoptate de 

CCRM. 

 

Raporturile de colaborarea interinstituţională pot fi doar deduse din art.9 din Legea nr.261 din 

05.12.2008, care prevede următoarele „Curtea de Conturi conlucrează cu autorităţile, instituţiile 

publice, inclusiv organele de drept, în rezolvarea problemelor comune, conducându-se de 

principiile legalităţii şi neadmiterii amestecului în activitatea lor.” Raporturile de colaborare se 

manifestă şi prin drepturile entităţii auditate statuate în alin.(1) art.35 din Legea nr.261 din 

05.12.2008 după cum urmează: 

 să primească de la auditor informaţie exhaustivă despre cerinţele actelor normative în 

vigoare referitor la efectuarea auditului public şi ale altor acte pe care se bazează auditorul 

la exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare (lit.b) din articolul indicat); 

 să primească de la Curtea de Conturi sau de la auditor recomandări privind excluderea 

cazurilor de încălcare a prevederilor actelor normative (lit.c) din articolul indicat); 

 să participe împreună cu echipa de audit la întocmirea proiectelor rapoartelor de audit, 

precum şi la examinarea rapoartelor de audit în cadrul şedinţei Plenului Curţii de Conturi 

(lit.d) din articolul indicat); 

 să solicite motivat revizuirea raportului de audit (lit.e) din articolul indicat). 

 

Raporturi de autoritate, potrivit cărora Curtea de Conturi este în drept să solicite materialele 

întocmite de către organele de drept, de control şi de alte autorităţi publice, acestea sunt obligate 

să le prezinte la prima solicitare (art.9 din Legea nr.261 din 05.12.2008), iar APC auditate sunt 

obligate să prezinte în termenul stabilit de CCRM: 

 o referinţă în scris asupra raportului de audit, în care se va exprima acordul sau 

dezacordul cu acesta (lit.d) alin.(2) art.35 din Legea nr.261 din 05.12.2008); 

 să îndeplinească recomandările şi să execute cerinţele ori alte prescripţii prevăzute 

în rapoartele de audit şi/sau în hotărârile Curţii de Conturi (lit.e) alin.(2) art.35 din 

Legea nr.261 din 05.12.2008);  

 să informeze despre implementarea recomandărilor şi/sau executarea cerinţelor 

Curţii de 

Conturi în termenul stabilit de Curtea de Conturi şi să comunice despre măsurile luate 

(alin.(1) art.36 din Legea nr.261 din 05.12.2008) 

 

2.2. Procesul de monitorizare şi unele carenţe ale acestuia 

 

Angajaţii Direcţiei generale metodologie, planificare şi analiză (DGMPA), în special, din Direcţia 

planificare strategică, analiză şi raportare (DPSAR) din aparatul CCRM sunt responsabili de 

monitorizarea, colectarea, studierea şi sintetizarea informaţiilor şi documentelor justificative 

prezentate de entităţile auditate privind măsurile întreprinse întru executarea cerinţelor şi 

implementarea recomandărilor Curţii de Conturi.  

 

Conform Regulamentului cu privire la monitorizarea executării cerinţelor şi implementării 

recomandărilor Curţii de Conturi, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.53 din 15.12.2009, 
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atribuţiile şi funcţiile de bază ale Sectorului monitorizare şi asigurare a executării cerinţelor şi 

implementării recomandărilor
7
 sunt:  

i) remiterea rapoartelor de audit, precum şi a hotărârilor de aprobare a acestora 

entităţilor auditate altor autorităţi ale administraţiei publice indicate în dispozitivul 

hotărârii, însoţite de o scrisoare, în care se menţionează necesitatea de executare 

integrală a cerinţelor, precum şi de implementare a recomandărilor Curţii (pct.2.1.1 din 

Regulament); 

ii) remiterea rapoartelor de audit, precum şi a hotărârilor de aprobare a acestora pentru 

publicare în Monitorul Oficial al RM în decurs de 15 zile de la data aprobării/adoptării; 

iii) întocmirea informaţiilor analitice privitor la executarea cerinţelor şi implementarea 

recomandărilor;  

iv) analiza impactului activităţii de audit al CCRM asupra managementului financiar 

public, inclusiv asupra activităţii entităţilor auditate şi a societăţii în baza sistemului de 

indicatori aprobaţi;  

v) efectuarea controlului privind executarea hotărârilor Curţii de Conturi, după caz, la 

faţa locului şi raportarea rezultatelor. 

 

Conform Regulamentului cu privire la monitorizarea executării cerinţelor şi implementării 

recomandărilor Curţii de Conturi, procesul de monitorizare vine să încurajeze implementarea 

eficace a recomandărilor CCRM de către entităţile auditate, având ca scop principal îmbunătăţirea 

managementului financiar public. Verificarea şi asigurarea unui control asupra implementării 

recomandărilor garantează impactul Curţii de Conturi asupra APC în sporirea eficienţei utilizării 

mijloacelor publice şi administrării patrimoniului public. 

 

Astfel, conform Regulamentului nominalizat, acţiunile şi termenele în procesul de monitorizare a 

executării hotărârilor şi cerinţelor CCRM sunt următoarele: 

 

 remiterea în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul înregistrării hotărârii CCRM, a 

raportului de audit şi a hotărârii privind aprobarea raportului către entitatea auditată, altor 

autorităţi ale administraţiei publice indicate în dispozitivul hotărârii CCRM. Hotărârea şi 

raportul de audit sunt însoţite de o scrisoare a CCRM, în care se menţionează despre 

principalele încălcări şi nereguli stabilite, precum şi despre necesitatea de executare 

integrală a cerinţelor şi de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi cu reiterarea 

termenelor de executare. De asemenea, raportul de audit şi hotărârea se remit Guvernului, 

Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, după caz, Procuraturii Generale şi 

Centrului Naţional Anticorupţie, altor entităţi indicate în dispozitivul hotărârii CCRM;  

 

 informaţiile şi documentele primite de la entitatea auditată referitor la executarea 

cerinţelor şi implementarea recomandărilor Curţii de Conturi se analizează în termen de 

până la 10 zile lucrătoare de la data înregistrării lor la CCRM; 

 

 ulterior, informaţia acumulată se sistematizează, se generalizează în baza indicatorilor 

aprobaţi şi se întocmeşte o informaţie analitică; 

 

 în cazul expirării termenului de executare indicat în dispozitivul hotărârii, responsabilul de 

monitorizare din DPSAR urmează în următoarea zi lucrătoare să înainteze conducerii 

Curţii de Conturi propunerile de sensibilizare în scris a conducerii entităţii auditate, de 

sesizare a organului ierarhic superior sau de deplasare la entitatea auditată în scopul 

verificării. În vederea documentării cu situaţia la faţa locului, se emite dispoziţia 

Preşedintelui CCRM. Totuşi, în opinia noastră, se cere o reglementare uniformă, eventual 

prin lege, în ceea ce priveşte procedurile aplicate şi drepturile personalului CCRM în 

                                                 
7
 În Regulamentul cu privire la monitorizarea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor Curţii de Conturi, 

aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.53 din 15.12.2009 figurează denumirea veche a subdiviziunii. 
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cadrul unor astfel de deplasări de documentare şi entităţilor care urmează a fi sesizate. 

Spre exemplu, propunem modificarea pct.2.2.3 al Regulamentului cu privire la 

monitorizarea executării cerinţelor şi impletării recomandărilor Curţii de Conturi după 

cum urmează „în cazul expirării termenului de executare indicat în dispozitivul hotărârii, 

în cel mult următoarele 2 zile lucrătoare, responsabilul de monitorizare înaintează 

conducerii Curţii propunerile de sesizare în scris a conducerii entităţii, de sesizare a 

organului ierarhic superior, a Guvernului şi/sau de deplasare la entitate în scopul 

verificării“. 

 

În cazul executării în termen a cerinţelor şi recomandărilor din hotărârea şi raportul de audit, 

DPSAR întreprinde următoarele acţiuni: 

 

 din informaţia parvenită şi analizată se identifică cifrele, datele corespunzătoare pentru a 

completa indicatorii de raportare a impactului activităţii de monitorizare; 

 

 se alcătuieşte un Raport detaliat cu descrierea tuturor activităţilor şi măsurilor întreprinse 

de către entităţi în scopul executării cerinţelor şi implementării recomandărilor, 

analizându-se tendinţele, sectoarele în care s-a ameliorat situaţia şi se propune, de regulă, 

Plenului CCRM scoaterea de la control a hotărârii menţionate ca fiind executate. La acest 

capitol, venim cu sugestia de reglementare detaliată a modului şi condiţiilor scoaterii de la 

control a hotărârilor în scopul unificării practicilor existente; 

 

 în cazul în care la entitatea respectivă pe parcursul monitorizării s-a efectuat un alt audit, 

în mod obligatoriu pe parcursul auditului se conlucrează cu echipa de audit la completarea 

documentaţiei de audit în care verificându-se la faţa locului informaţia adresată Curţii de 

Conturi privind executarea, se fac concluziile necesare. 

 

Pentru a raţionaliza monitorizarea rapoartelor de audit, CCRM practică abordări rezonabile când 

câteva cerinţe sau recomandări nefiind executate sau, respectiv, implementate se reiterează în 

raportul de audit efectuat ulterior la APC, iar hotărârea precedentă fiind scoasă de la control. 

Aceste situaţii se practică, în special în cazurile, când recomandările iniţiale nu au fost 

implementate din cauza factorilor obiectivi pentru APC, cum ar fi: timpul insuficient pentru 

implementare, necesitatea planificării mijloacelor financiare în bugetul pentru anul financiar 

viitor, problema are un caracter interinstituţional (ţine de competenţa mai multor ministere şi 

autorităţi publice centrale). 

 

La fel, considerăm că unele din practicile anilor 2007-2009 pot fi valofiricate de CCRM şi în 

prezent. Astfel, în caz de neexecutare, executare neconformă a cerinţelor şi recomandărilor Curţii 

de Conturi sau dacă informaţia prezentată de APC era nejustificată, neconcludentă, necalitativă şi 

insuficientă pentru a constata executarea integrală şi proprie a hotărârii CCRM, DGMPA a Curţii 

de Conturi propunea Preşedintelui CCRM acţiunile de determinare a APC-ului auditat, şi anume:  

- informarea Guvernului despre neexecutarea hotărârii CCRM cu formarea grupului de 

lucru pentru examinarea clauzelor neexecutării; 

- sesizarea Guvernului (Prim-ministrului) cu anexarea informaţiei generalizatoare cu privire 

la cerinţele neexecutate de ministere cu solicitarea de a acorda susţinere CCRM. 

 

Trebuie să subliniem că practica pozitivă a anilor precedenţi, menţionată anterior, este parţial 

abadonată, şi în cazul în care Guvernul nu reacţionează la sesizările menţionate, CCRM a adoptat 

o atitudine inteligentă fără a insista asupra discutării în cadrul şedinţelor de lucru cu Prim-

ministrul sau în şedinţele Guvernului a problemelor. 
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O altă carenţă procedurală este insuficienţa reglementării situaţiilor când poate fi propusă ori 

plenului CCRM ori Preşedintelui CCRM scoaterea de la control a hotărârii preponderent 

executate şi/sau cerinţele şi recomandările cărora sunt reproduse în hotărârea ulterioară a CCRM. 

 

2.3 Situaţia privind executarea hotărârilor Curţii de Conturi 

 

Menţionăm, din start, că instituţia supremă de audit s-a pomenit într-o situaţie paradoxală, şi 

anume, faptul că grija pentru executarea hotărârilor CCRM de către APC, de facto, este lasată tot 

pe umerii CCRM, şi nu a Executivului central. 

 

În pofida acţiunilor întreprinse de CCRM (a se vedea, în special, paragraful 2.2) în vederea 

determinării APC auditate să execute cerinţele şi recomandările din rapoartele de audit adoptate 

prin hotărârile CCRM, studiile în domeniu, din ultimii ani, demonstrează că numărul de 

iregularităţi şi abateri ce ţin de evidenţa contabilă şi raportarea financiară, gestionarea 

patrimoniului public, utilizarea neregulamentară a mijloacelor publice, slăbiciunea instituţională a 

auditului intern nu descreşte, spre regret. 

 

Întru remedierea situaţiei denotate, ne-am asumat să identificăm, în măsura posibilităţilor, cele 

mai importante cauze şi inconvenienţe instituionale, inclusiv factorii care determină această 

atitudine „de nepăsare” a unui şir de APC-uri faţă de hotărârile CCRM.  

 

2.3.1 Unele probleme ce ţin de executare 

 

Studiile şi rapoartele efectuate în domeniul organizării şi funcţiionării auditului public extern în 

Republica Moldova relevă faptul că situaţia la compartimentul executării cerinţelor şi 

implementării recomandărilor CCRM este precară. 

 

Spre exemplu, în mai multe rapoarte şi studii ale Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” se 

observă că „denaturările depistate persistă în timp. În cel puţin 6 Hotărâri ale Curţii, se conţin 

concluzii şi constatări cu privire la nerealizarea hotărârilor precedente ale CCRM. Acest lucru 

este alarmant. Într-adevăr, neexecutarea recomandărilor formulate de către misiunile 

anterioare de audit extern este mai degrabă o regulă decât o excepţie. Aceasta denotă un nivel 

scăzut de implementare a cerinţelor CCRM – concluzie care a fost menţionată şi în raportul 

privind îndeplinirea hotărârilor Curţii de Conturi pe anul 2011. Printre entităţile respective, se 

menţionează Ministerul Sănătăţii în comun cu CNAM, Serviciul Vamal, Guvernul Republicii 

Moldova,  Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi. 

 

Expert-Grup clasifică cele mai frecvente probleme şi iregularităţi consemnate în rapoartele 

analizate a l e  CCRM în trei categorii: 

 

 Caracterul formalist al cadrului regulator şi lipsa de instrumente eficiente pentru evaluarea 

performanţelor utilizării resurselor alocate nu permite implementarea unui sistem bine definit 

de alocare a resurselor bugetare în funcţie de rezultatele obţinute. În HCCRM nr.28 – la 

MAIA, ARFC, MTS, AŞM, indicatorii sunt formulaţi astfel încât nu pot măsura progresul 

în atingerea obiectivelor propuse. În HCCRM nr.31 – la pregătirea, estimarea, evaluarea şi 

direcţionarea proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare: lipseşte o schemă şi un 

Program sectorial, aprobate şi balansate, în baza cărora să fie apreciate investiţiile 

prioritare şi direcţionate sursele; Ministerul Mediului şi Agenţia „Apele Moldovei” nu deţin 

informaţii despre starea tehnică şi lucrările de reabilitare care se efectuează în fiecare 

localitate din Republica Moldova. HCCRM nr.36 – Academia de Ştiinţe Moldovei a utilizat 

969,1mii lei pentru elaborarea lucrărilor ştiinţifice întru prevenirea situaţiilor excepţionale, 

însă Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale şi AŞM nu s-au determinat asupra 

recepţionării lucrărilor, coordonării şi modului de aplicare a rezultatelor lucrărilor 
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ştiinţifice în activităţile de prevenire a situaţiilor excepţionale. HCCRM nr.45 – constatările 

în urma verificărilor efectuate relevă nerespectarea de către managementul şi consiliile de 

administrare ale întreprinderilor publice a exigenţelor cadrului legal şi celui regulator). 

 

 La majoritatea instituţiilor auditate, auditul intern nu este funcţional. Într-adevăr, în 

cadrul auditului performanţei cu privire la implementarea reformelor în domeniul 

managementului finanţelor publice, CCRM a concluzionat că din 8 unităţi de audit intern 

testate, este funcţională şi se conformează cerinţelor stabilite de Standardele Naţionale de 

Audit Intern doar cea din cadrul Ministerului Finanţelor (HCCRM nr.28). Se atestă, de 

asemenea, un nivel redus al sistemului de control intern, la majoritatea Ministerelor 

(auditate), pentru monitorizarea conformă la capitolul alocarea şi utilizarea resurselor 

bugetare destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale (HCCRM nr.47). 

 

 Neexecutarea recomandărilor formulate în Hotărârile anterioare ale Curţii de Conturi este 

un fenomen curent. Invocând pilde din hotărârile CCRM, autorii studiului Expert-Grup pun 

la îndoială impactul concret al activităţii instituţiei supreme de audit extern.”
8
 

 

Probleme enunţate de Expert-Grup sunt confirmate, cu părere de rău, atât prin statisticile date 

publicităţii de CCRM, cât şi prin alte sursele de informaţii accesate pentru realizarea prezentului 

studiu. Putem exemplifica această constatare prin apelarea la Hotărârea CCRM nr.2 din 

14.01.2011 „Privind Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice şi 

patrimoniul public pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti“ la ÎS „Calea Ferată 

din Moldova” în perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru)”
9
.  

 

Un şir de recomandări şi cerinţe ale acesteia nu au fost executate în termenele stabilite. Spre 

exemplu, conform pct.2.2 se cerea MTID „întreprinderea măsurilor în vederea determinării 

corespunderii liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” cerinţelor de exploatare, precum şi 

monitorizarea înlăturării deficienţelor constatate de audit”. Însă cerinţa nu a fost executată (data 

limită – 28.07.2011), chiar în pofida faptului că ministerul a primit indicaţia Guvernului nr.1435-

994/2 din 26.08.2011, iar Planul de acţiuni elaborat de MTID la propunerea Căii Ferate a fost 

catalogat de echipa de monitorizare a CCRM ca „fiind una formală, dat fiind fapul că nu au fost 

identificate sursele de finanţare a măsurilor propuse”.  

 

Iată cum se prezintă situaţia comparativă privind executarea hotărârilor CCRM de către APC:  

 

 Pe anul 2010 din 1785 cerinţe şi recomandări înaintate s-a atestat neexecutarea a 317 

cerinţe şi recomandări, dintre care: Guvernul – 22; Ministerul Finanţelor -29; Ministerul 

Mediului -51, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei -12; MAI -5; Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare - 2; Ministerul Sănătăţii -6; Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor -1; Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării 

Regionale -5; MTIC -1; Ministerul Culturii -1; Ministerul Economiei -1 etc. 

 

 Pentru anul 2011 din 56 hotărâri adoptate cu 1853 cerinţe şi recomandări, nu au fost 

executate 1033 de cerinţe şi recomandări dintre care cele mai multe restanţe putem 

evidenţia la: Ministerul Educaţiei – 243; MTID – 43; Î.S.CRIS„Registru” – 22; autorităţile 

publice locale – 208. 

 

 Pentru anul 2012 din 1544 cerinţe şi recomandări, înaintate prin 38 de hotărâri, au rămas 

neexecutate 677 sau 43,8%, iar 577 sunt în proces de executare, necesitând un timp mai 

                                                 
8
 Despre cum se pierd banii publici: Sinteza rapoartelor Curţii de Conturi publicate în trimestul III, anul 2012. 

Chişinău, 2012, pag.12. 
9
 http://www.ccrm.md/hotarireview.php?idh=22&l=ro 
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îndelungat şi surse suplimentare pentru realizare.
10

 Cele mai semnificative restanţe la 

capitolul cerinţe şi recomandări neexecutate le au următoarele autorităţi publice: 

Ministerul Finanţelor – 38
11

; Ministerul Economiei (instituţiile din subordine) – 27; 

Ministerul Culturii (instituţiile din subordine) – 29; Cancelaria de Stat, oficiile din teritoriu 

– 19; Ministerul Mediului – 19; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

(misiunile diplomatice) – 36; Ministerul Sănătăţii (instituţiile din subordine) – 27; 

entităţile din domeniul aviaţiei civile – 19; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor – 16; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (entităţile din subordine) 

– 19; Ministerul Educaţiei – 11; Centrul de Guvernare Electronică – 8; autorităţile 

administraţiei publice locale – 216
12

. 

 

O altă problemă inerentă monitorizării implementării calitative a recomandărilor CCRM este 

calitatea răspunsurilor şi informaţiilor furnizate de APC la CCRM. Astfel, circa 50 la sută din 

răspunsurile la recomandările CCRM nu oferă răspuns sau/şi răspunsul este cu întârziere sau 

irelevant. De asemenea, doar 34,5% din răspunsuri sunt relevante, bine structurate şi cu actele 

justificative anexate, iar 47% sunt oferite în termen (a se vedea Tabelul de mai jos). Aceasta 

denotă o disciplină inacceptabil de joasă privind oferirea răspunsurilor. În acest sens, CCRM are 

nevoie de instrumente adiţionale pentru constrângerea entităţilor auditate pentru sporirea 

disciplinei acestora. 

 

Tabelul. Evaluarea disciplinei răspunsurilor entităţilor auditate
13

: 

 

Indicator 1-inacceptabil, 

irelevant, nu a 

răspuns 

2-moderată, 

parţial, relevant, 

întîrziere 

3 – bună, relevant, 

în termen 

Disciplină 49.1 10.15 40.75 

Relevanţă 45.5 20 34.5 

Respectarea termenului 52.7 0.3 47„ 
 
 

2.3.2 Factorii ce afectează executarea 

 

Pornind de la cele expuse şi drept urmare a examinării modului, condiţiilor şi cadrului 

instituţional în care entităţile auditate îndeplinesc hotărârile CCRM, am indentificat unele 

răspunsuri prezentate într-o formă eterogenă, cu anexarea datelor irelevante sau necuantificabile, 

factor la care ne-am referit parţial în paragraful precedent. Prin urmare, calitatea implementării 

recomandărilor CCRM depinde de mai multi factori. 

 

(i) Factorii aferenţi Curţii de Conturi:  

 

 Calitatea cerinţelor şi recomandărilor formulate de către auditorii Curţii de Conturi 

– claritatea, cuantificarea, exactitatea cu care este exprimată recomandarea, precum şi 

acoperirea financiară şi integrarea armonioasă a acesteia în cadrul normativ existent sunt 

factori importanţi în capacitatea executorului de a executa hotărârea Curţii de Conturi; 

Astfel enunţăm: 

 

 Aspectul general al recomandării (spre exemplu, „Să respecte politicile şi procedurile 

specifice procesului bugetar la administrarea veniturilor provenite din arenda fondului 

                                                 
10

 Sursa: CCRM din datele raportate la exerciţiul financiar anual prezentate Parlamentului în noiembrie 2013. 
11

 Numărul mare de recomandări neexecutate de MF se explică prin faptul, că în multe hotărâri ale CCRM se 

înaintează recomandări ce ţin de elaborare de politici, acte normative şi reglementări. 
12

 Sursa datelor din cadrul CCMR şi din Raportul de activitate CCRM pe anul 2012. 
13

 Expert-grup, Raportul Despre cum se pierd banii publici: Monitorizarea executării Hotărârilor Curţii de Contruri pe 

anul 2012, Chişinău, 2013, pag.10. 
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forestier“; „să întreprindă măsurile de redresare a situaţiei“¸ „efectuarea regulamentară 

a cheltuielilor şi achiziţiilor“, „să asigure contractarea şi finanţarea regulamentară a 

mijloacelor FAOAM cu neadmiterea implicării factorilor de decizie externi“
14

); 

 

 Adresarea incorectă în unele cazuri (spre exemplu, recomandarea urmează a fi adresată 

nu atât APC-ului auditat, cât Guvernului şi/sau Ministerului Finanţelor, în special, pe 

recomandări ce necesită alocări de finanţe sau au un caracter interdepartamental); 

 

 Necorelare între constatare-corespundere-recomandare (cerinţa către MS din pct.2.3.1 

al Hotărârii CCRM nr.48 din 26.07.2013 „să revizuiască costurile cazurilor tratate şi 

executate de instituţiile medico-sanitare publice, pentru acoperirea cheltuielilor acestora 

şi evitarea situaţiilor de risc al insuficienţei mijloacelor financiare,
“15 

deşi constatarea 

corespondentă din Hotărârea menţionată sună în felul următor „Contractarea, utilizarea şi 

raportarea mijloacelor din fondul de bază al FAOAM atât la IMSP „Institutul Mamei şi 

Copilului”, cât şi la IMSP „Spitalul Clinic Republican” s-au efectuat în lipsa specificării 

şi delimitării în contracte a cazurilor tratate pe profiluri, dar în baza unui tarif unic 

pentru costul unui caz tratat şi a indicelui de complexitate, care variază lunar, instituţiile 

nedeţinând justificări de formare a acestora, fapt prin care s-a determinat riscul 

instabilităţii financiare“; 

 

 Complexitatea cerinţei sau recomandării („se remite Guvernului şi se recomandă să 

asigure, în baza Acordului de parteneriat, realizarea de către AŞM a politicilor de stat în 

sfera ştiinţei şi inovării, concentrând resursele financiare pe priorităţi şi perfecţionând în 

comun infrastructura şi sistemul de finanţare pentru acţiunile de bază, asigurând 

regularitatea cheltuielilor mijloacelor publice“
16

); 

 

 Termene de implementare realiste (la stabilirea termenelor unor măsuri nu întotdeaună 

se ţine cont de necesitatea alocării finanţelor şi, prin urmare, planificării acestora pentru 

anul financiar următor); 

 

 Abordarea prea „democratică“ (Curtea de Conturi solicită respectuos MAIA 

prezentarea, în termen rezonabil, a unei informaţii actualizate, exhaustive şi adecvate 

referitor la acţiunile întreprinse întru executarea cerinţelor din pct. 2.2, 2.3 ale Hotărârii 

şi implementarea recomandărilor cu numerele: 1 - 7, 9, 10, 12, 14 - 17 din Raportul de 

audit nominalizat
17

); 

 

(ii) Factorii aferenţi APC: 

 

 Auditul intern mai puţin performant sub aspectul corespunderii auditorilor din APC 

exigenţelor stabilite de Standardele naţionale de audit intern, aprobate prin Ordinul MF 

nr.113 din 12.10.2012, Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 

23.09.2010, Carta de audit intern (Regulamentul-model de funcţionare a unităţii de audit 

intern), aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.139 din 20.10.2010, Normele 

metodologice de audit intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul MF nr.105 din 

15.07.2013. 

                                                 
14

 A se vedea pct.2.2 din Hotărârea CCRM nr.48 din 26.07.2013; 
15

 Hotărârea CCRM nr.48 din 26.07.2013 „Cu privire la Rapoartele de audit al regularităţii utilizării fondurilor 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi gesionării patrimoniului public de către Instituţia Medico-Sanitară 

Publică „Spitalul Clinic Republican“ şi Instituţia Medico-Sanitară Publică „Insitutul Mamei şi Copilului“ în exerciţiul 

bugetar 2012“. 
16

 A se vedea Hotărîrea CCRM nr.48 din 29.10.2009. 
17

 A se vedea scrisoarea CCRM către MAIA nr.13/1-664 din 25.10.2010. 
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 Concentrarea atenţiei APC în cadrul aplicării procedurilor de audit asupra constatărilor 

şi concluziilor auditului în aceeaşi măsură – ca şi asupra recomandărilor şi cerinţelor 

din proiectul de raport al CCRM;  

 

 Disciplina executorie în reacţionarea la recomandările din rapoartele CCRM – 

respectarea termenului de executare, structura precum şi relevanţa feedback-ului – 

împreună cu totalitatea măsurilor întreprinse şi gradul de implicare a factorilor de decizie 

ai entităţii auditate este un factor crucial legat de intenţia executorului de a se conforma 

cerinţelor şi recomandărilor CCRM; 

 

 Lipsa la nivel de Guvern, spre exemplu în cadrul CS, a sistemului instituţionalizat de 

monitorizare continuie şi/sau ad-hoc a implementării hotărârilor CCRM; 

 

 Existenţa practicilor eterogene în cadrul diferitor APC privind tratarea hotărârilor 

CCRM. Astfel, în cadrul MA a devenit o bună cutumă administrativă ca cerinţele şi 

hotărârile CCRM să fie examinate în cadrul Colegiului Ministerului cu adoptarea planului 

de acţiuni de implementare. La Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 

hotărârile CCRM sunt remise, cutumiar, de către conducerea ministerului spre 

monitorizare şi executare Direcţiei financiar-economice. La Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare – se ocupă contabilul-şef, ceea ce nu poate fi considerat ca o practică 

demnă de urmat. La Ministerul Finanţelo, executarea hotărârilor CCRM este pusă, 

preponderent, în sarcina DAMEP cu indicarea în fişa postului a funcţionarului din cadrul 

acestei direcţii; 

 

 Responsabilizarea executorului de către instituţia ierarhic superioară, fie minister, 

fie Guvern are, de asemenea, un rol crucial în asigurarea executării, deoarece reacţia 

instituţiei ierarhic superioare are un impact asupra probabilităţii cu care executorul se 

aşteaptă la eventuale sancţiuni în urma neimplementării hotărâlor CCRM.  

 

(iii) Factorii externi subiecţilor de audit: 

 

 Insuficienţa resurselor publice financiare bugetate pentru executarea cu succes a 

cerinţelor şi recomandărilor CCRM; 

 

 Insuficientă mediatizare/propagare la nivel de APC a rolului şi impactului 

hotărârilor CCRM. În APC lipseşte un mecanizm de diseminare a bunelor practici în 

raporturile APC şi CCRM. În opinia noastră, examinarea şi înlăturarea neajunsurilor 

depistate de misiunile de audit pe o platformă de sistem, şi nu ad-hoc, ar putea preveni 

iregularităţile similare la un şir APC, fără ca acestea să fie supuse neapărat autidului extern 

public. 
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III. PRACTICI INTERNAŢIONALE PRIVIND EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR 

INSTITUŢIILOR SUPERIOARE DE AUDIT 

 

3.1. Experienţa Republicii Cehe  
 

Oficiul naţional de audit remite Guvernului ceh toate rapoartele de audit aprobate de către Plenul 

Oficiului naţional de audit. Prin indicaţia Prim-ministrului ceh, adresată autorităţii administraţiei 

publice centrale, se acordă ministrului sau conducătorului entităţii auditate un termen de 30 de zile 

pentru prezentarea informaţiei pe marginea raportului de audit. 

 

Informaţiile sunt, de regulă, auditate şi dezbătute în cadrul şedinţelor Guvernului, special 

organizate în acest sens. La aceste şedinţe participă conducătorii entităţilor auditate, membrii 

Guvernului şi reprezentanţii Oficiului naţional de audit al Cehiei. 

 

Pe an au loc în jur de 7-10 şedinţe la care se discută executarea, în medie, a câte 6 rapoarte de 

audit. Toate rapoartele de audit ale Oficiului de audit se remit Guvernului şi toate se examinează 

în şedinţe cu adoptarea hotărârilor pe marginea acestora. Se discută constatările, concluziile şi 

recomandările, fiecare parte expunându-şi viziunea. În cazurile când miniştrii nu sunt de acord cu 

recomandările/constatările auditorilor, opinia acestora se expune separat. Hotărârile Guvernului se 

remit Parlamentului, acestea fiind examinate selectiv la şedinţele Comitetului de control. 

 

3.2. Experienţa Angliei şi altor state 

 

Activitatea Oficiului Naţional de Audit este raportată, preponderent, Parlamentului. Activitatea 

ONA este frecvent monitorizată prin aducerea în atenţia publicului prin intermediul mass-media 

scrisă şi audio-vizuală. Constatările auditorilor sunt deseori utilizate în Parlament. Pentru membrii 

Parlamentului auditorii ONA reprezintă o sursă credibilă şi importantă de informaţie. 

 

În Parlament activează 17 comisii parlamentare, iar ONA conlucrează cu comisiile de profil pe 

buget şi finanţe care examinează, aprobă, monitorizează executarea bugetului şi audiează raportul 

financiar al ONA. Comisia nominalizată se întruneşte de 2 ori pe săptămână pentru a discuta 

rezultatele auditelor. La aceste şedinţe se discută doar utilizarea banului public al contribuabilului, 

nu şi politicile statului în domeniul. 

 

Responsabil pentru pregătirea şedinţelor comisiei menţionate, de rând cu consultanţii comisiei, 

este ONA care perfectează o informaţie generalizatoare, inclusiv întrebările şi răspunsurile. 

Informaţia se discută la ONA, fiind stabilite obiectivele şedinţei.  

 

La şedinţele Comisiei în care se audiază raportul de audit participă, de regulă, responsabilul de 

finanţe de la entitatea auditată, Auditorul General cu echipa de audit, un angajat din 

departamentul responsabil de relaţiile cu Parlamentul, un factor de decizie de la Ministerul 

finanţelor, alţi invitaţi. 

 

După audierea părţilor, Comisia elaborează propriul raport cu recomandări în timp de o lună, iar 

auditorii ONA sunt invitaţi să asiste la elaborarea raportului. Raportul se remite Guvernului spre 

implementare. Guvernul, în termen de 2 luni, răspunde la recomandările din raport. Prin 

intermediul Comisiei se responsabilizează conducătorii entităţilor privind implementarea 

recomandărilor.  

 

Ţrebuie de menţionat că Ministerul Finanţelor este preocupat de utilizarea banului public şi este 

obligat să monitorizeze implementarea recomandărilor de către APC, menţionate în raportul 

comisiei. În acest sens, la etapa iniţială, anume Ministerul Finanţelor efectuează analiza 

recomandărilor neimplementate şi raportează Comisiei, raportul fiind însoţit de avizul ONA. 
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Conducătorii entităţilor care nu implementtează recomandările sunt invitaţi repetat la Comisie 

pentru explicaţii. 

 

Rapoartele financiare elaborate de ONA al Suediei nu conţin recomandări, ci numai opinii. 

Neregulile, care sunt relativ rare, se fixează separat într-o notă informativă şi se aduc la cunoştinţa 

conducerii entităţii auditate în scris cu înaintarea unor propuneri de îmbunătăţire. Încălcările grave 

se aduc la cunoştinţa Parlamentului şi publicului prin elaborarea unui raport separat, iar acesta 

este publicat. Toate rapoartele financiare ale entităţilor publice sunt însoţite de opinia ONA. 

 

La auditele performanţei sunt elaborate recomandări. Rapoartele fiind audiate de către Comisia 

parlamentară la care se invită şi persoana din cadrul entităţii care răspunde pentru utilizarea 

mijloacelor financiare. Conducătorul entităţii conduce autoritatea la nivel strategic, iar de 

utilizarea banului public răspunde această persoană. Recomandările Comisiei sunt obligatorii 

pentru Guvern şi entitatea vizate. 

 

ONA monitorizează implementarea recomandărilor de către Guvern şi entitate. Comisia 

analizează măsurile întreprinse şi comunicate de Guvern şi poate solicita audierea repetată a 

responsabililor. 

 

Dacă ONA consideră insuficientă sau incalificabilă informaţia parvenită privind implementarea 

recomandărilor, aceasta poate raporta acest fapt Comisiei şi Comisia organizează audieri repetate. 

 

Practici similare privind examinarea de comisiile parlamentare de profil cu pregătirea propriilor 

rapoarte cu viziuni şi recomandări către Parlament asupra raportului de audit, inclusiv celui anual 

sunt întâlnite în Croaţia, România, Cipru.  

 

În Polonia, comisia parlamentară respectivă poate adopta propria rezoluţie cu adresarea acesteia 

Cabinetului de miniştri sau ministerelor şi altor autorităţi administraţiei publice centrale spre 

examinare şi răspuns
18

.  

 

În concluzie, putem observa ca practica obişnuită a mai multor state europene învederează că 

valorificarea rezultatelor misiunilor de audit suprem este efectuată preponderent prin intermediul 

organelor de luru ale legislativului ţării respective. Comitete sau comisiile de profil sunt parteneri 

ai oficiilor supreme de audit şi, în această calitate, monitorizează şi/sau elaborează, cu asistenţa 

instituţiei supreme de audit, propriile recomandări pentru guverne. Iar executivele centrale şi 

instituţiile din subordine, sunt obligate să implementeze recomandările respective. Executarea 

cerinţelor şi recomandărilor este asigurată prin formele de control parlamentar asupra activităţii 

guvernului central în paralel cu instrumentele de monitorizare proprii ale instituţiilor supreme de 

audit.  

 

Mai mult ca atât, considerăm aceste practici ca fiind inspirate şi conforme Declaraţiei de la Lima 

din 1977 „Cu privire la liniile directoare ale auditului“, în special, secţiunile 16 „Raportarea către 

Parlament şi public“ şi 17 „Medotele raportării“
19

, precum şi conforme Declaraţiei de la Mexic 

„Privind independenţa SAI“, în special, principiului 7 alin.1 care prevede că „Instituţiile Supreme 

de Audit remit rapoartele Parlamentului, unei din comisiile acestuia sau comitetului de audit 

guvernamental, după caz, pentru examinare şi adoptre de măruri de corijare drept urmare a 

recomandărilor“
20

. 

                                                 
18

 International Journal of Govenment Auditing, January 2003, no1, vol.30, pag.18 
19

 A se vedea Declaraţia de la Lima 

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications_stand_xxi_INCOSAI/E_Lima_M

exico_2013.pdf pag.I-24. 
20

 A se vedea Declaraţi de la Mexic 

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications_stand_xxi_INCOSAI/E_Lima_M

exico_2013.pdf, pag.I-35. 

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications_stand_xxi_INCOSAI/E_Lima_Mexico_2013.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications_stand_xxi_INCOSAI/E_Lima_Mexico_2013.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications_stand_xxi_INCOSAI/E_Lima_Mexico_2013.pdf
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications_stand_xxi_INCOSAI/E_Lima_Mexico_2013.pdf
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IV. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

O bună parte din problemele cu care se confruntă statul la etapa eficientizării utilizării banilor 

publici şi gestionării patrimoniului public au fost şi sunt relevate în Rapoartele de activitate ale 

CCRM şi în cele efectuate de diferite ONG-uri în materie de audit public. De asemenea, 

dezbaterile publice în plenul Parlamentului Republicii Moldova vin să sporească gradul de 

mediatizare şi eficientizare a activităţii CCRM şi, ca finalitate, a utilizării finanţelor publice de 

întregul sistemul APC. 

 

În acest context, valoarea adăugată a prezentului studiul constă în identificarea problemelor atât 

de ordin instituţional, cât şi de ordin legisltativ aferente implementării hotărârilor CCRM de către 

APC auditate. Cu toate că studiul atestă tendinţe pozitive de perfecţionare a cadrului legal în 

privinţa calităţii şi eficienţei activităţii instituţiei supreme de audit public în stat – CCRM, totuşi 

gradul de implementare a cerinţelor şi recomandărilor auditorilor este precar, oscilând în jur de 

50% în ultimii 3 ani. Acestă stare de facto a raporturilor dintre APC şi CCRM este sub nivelul 

aşteptărilor şi se datorează atât carenţelor normative, cât şi unor factori subiectivi care pot fi 

atribuite, pe de o parte, APC auditate şi Guvernului per ansamblu, iar pe de altă parte CCRM (a se 

vedea pentru detalii Capitolul II paragraful 2.3.2 din prezentul studiu). 

 

Pornind de la constatările şi concluziile expuse în paginele prezentului studiu, venim cu unele 

propuneri (recomandări) menite să sporească gradul de colaborare dintre APC şi CCRM întru 

realizarea obiectivelor de interes general privind utilizarea eficientă a banului public şi 

optimizarea gestionării patrimoniului public.  

 

RECOMANDĂRILE (căile) normative, instituţionale şi funcţionale de îmbunătăţire a 

raporturilor dintre APC şi CCRM în vederea executării Hotărârilor CCRM de APC sunt 

următoarele: 

 

Perfecţionarea cadrului legislativ-normativ: 

- modificarea şi completarea cadrului legal (pentru detalii a se vedea Anexa la Studiu), în 

special: 

a) Legea nr.64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern şi Legii nr.98 din 04.05.2012 privind 

administraţia publică centrală de specialitate în vederea instituirii mecanismului 

administrativ privind supravegherea îndeplinirii de către APC a recomandărilor şi 

cerinţelor expuse în rapoartele de audit adoptate de Curtea de Conturi; 

b) Legea nr.261 din 05.12.2008 cu privire la Curtea de Conturi în vederea clarificării 

împuternicirilor acesteia în situaţiile când entităţile auditate încalcă legislaţia, deoarece 

sintagma din art.36 alin.(2) „Curtea de Conturi va sesiza organele ierarhic superioare şi 

alte organe competente.” este destul de nelămurită la care organe competente şi în care 

cazuri de încălcare a legislaţiei CCRM apelează; 

c) Codului Contravenţional
21

:  

 cu o contravenţie nouă ce ţine de neexecutarea recomandărilor, cerinţelor sau altor 

prescripţii prevăzute în rapoartele de audit şi/sau în hotărârile CCRM; 

 pentru abilitarea CCRM cu funcţie de constatare a neexecutării de către entităţile 

auditate a recomandărilor şi cerinţelor din rapoartele de audit, după epuizarea 

procedurii prealabile; 

d) reglementarea prin lege a modului de raportare de entităţile auditate privind executarea 

cerinţelor şi implementarea recomandărilor CCRM, reglementere care, în prezent, lipseşte; 

e) modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public”, în special, a Regulamentului „Cu privire la evaluarea 

                                                 
21

 De altfel, proiectul de modificare şi completare în acest sens a Codului Contravenţional şi a Codului Penal se află 

în Parlament la Comisia permanentă de profil de la începutul anului 2013. 
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performanţelor profesionale ale funcţionarului public”, Anexa nr.8 la Hotărârea 

Guvernului nr.201 din 11.03.2009. Astfel, evaluarea performanţei profesionale a 

funcţionarului public responsabil de executare/organizarea executării cerinţelor şi 

recomandărilor CCRM urmează să fie coroborată cu îndeplinirea obiectivelor aferente 

recomandărilor şi cerinţelor CCRM; 

f) modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.94 din 01.02.2013 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective” în sensul condiţionării 

mărimii sporului de performanţă la salarii prin realizarea de către autoritatea publică sau 

subdiviziunea respectivă a obiectivelor aferente recomandărilor şi cerinţelor CCRM. 

 

Acţiuni instituţionale:  

a) desemnarea în cadrul fiecărei APC a persoanei şi/sau a subdiviziunii interne responsabile 

de executarea cerinţelor şi recomandărilor CCRM (cu completarea respectivă a fişei 

postului şi/sau a regulamentului subdiviziunii). Desemnarea nu trebuie să fie una formală. 

În acest sens, este recomandabilă elaborarea de Cancelaria de Stat a unei indicaţii a Prim-

ministrului Republicii Moldova pentru APC;  

b) Includerea în planurile trimestriale de lucru ale Guvernului a chestiunilor privind 

executarea de APC a hotărârilor CCRM pentru a fi examinate în şedinţele Executivului 

central; 

c) abilitarea unei subdiviziuni autonome în cadrul Cancelariei de Stat cu atribuţie de 

monitorizare a executării de APC a Hotărârilor CCRM. În acest sens, este recomandabilă 

modificarea regulamentului subdiviziunii respective şi completarea Regulamentului 

Cancelariei de Stat. 

d) instituriea în cadrul Secretariatului Parlamentului a unei structuri (spre exemplu 

subcomisie) care ar conlucra cotidian cu auditorii CCRM în vederea asigurării bunei 

implementări de APC a recomandărilor CCRM. 

 

Acţiuni de procedură în cadrul etapelor de planificare/aplicare ale procedurilor de audit, de 

raportare şi monitorizare: 
a) formularea unor recomandări ale CCRM în adresa Guvernului, şi nu a ministerului auditat 

în cazurile când implementarea recomandărilor CCRM se referă la remedierea 

problemelor interminsteriale şi a celor care necesită surse financiare suplimentare; 

b) discutarea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor CCRM la Colegiul APC, 

ceea ce va contribui la o mai bună conştientizare şi implementare; 

c) amplificarea rolului Consiliului consultativ de pe lângă CCRM, care poate aborda 

probleme şi sugera soluţii la capitolul calitatea şi eficienţa cerinţelor şi recomandărilor 

CCRM şi executarea şi implementarea acestora; 

d) estimarea în bugetul pentru anul viitor de către APC auditate a sumelor necesare pentru 

imlementarea Hotărârilor CCRM. În acest sens, se va conlucra cu Ministerul Finanţelor şi 

Ministerul Economiei; 

e) instituţionalizarea sistemului privind persoanele „afiliate” domeniului de activitate a APC-

lui concret („curator“ al APC) din partea CCRM. Această persoană cunoaşte mai bine 

specificul activităţilor ministerului şi va asigura o legătură mai viabilă între APC şi CCRM 

la etapele de planificare şi aplicare a procedurilor de audit. 

 

Diseminarea experienţei şi bunelor practici internaţionale:  
a) Examinarea posibilităţilor de promovări/mediatizări/traninguri în APC cu implicarea 

CCRM şi a exerţilor străini cu care CCRM conlucrează, în special, a reprezentanţilor 

Oficiului Naţional de Audit al Suediei, Cehiei, celor ai INTOSAI şi EUROSAI. În acest 

sens, este necesară planificarea în bugetul APC şi CCRM a mijloacelor financiare 

destinate organizării meselor rotunde, atelierelor de lucru, etc., în scopul identificării 

soluţiilor de: 
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- ridicare a eficienţei administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice 

de   entităţi, inclusiv de cele auditate; 

- îmbunătăţirea administrării patrimoniului public; 

- conlucrarea reprezentanţilor APC şi CCRM; 

- reforma managementului finanţelor publice şi evaluarea impactului obţinut; 

- imbunătăţirea legislaţiei în vigoare şi politicilor referitor la gestiunea banilor 

publici; 

- identificarea punctelor slabe instituţionale şi împărtăşirea bunelor practici; 

- consolidarea sistemului de control şi audit intern în APC; 

- sporirea calităţii serviciilor prestate populaţiei; 

- altele  

b) implicarea mai insistentă a organelor de lucru ale Parlamentului, în special, comisiei 

permanente corespunzătoare profilului APC-lui respectiv în procesul de monitorizare a 

executării cerinţelor şi implementării recomandărilor CCRM. 

 



 
26 

BIBLIOGRAFIA 

 

I. ACTELE NORMATIVE ŞI ACTE ALE CURŢII DE CONTURI 

1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994; 

2. Legea nr.312 din 04.12.1994 cu privire la Curtea de Conturi (abrogată); 

3. Legea nr.261 din 05.12.2008 cu privire la Curtea de Conturi (Monitorul Oficial nr.237-240 din 31.12.2008, art.864); 

4. Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008 (Monitorul Oficial din 16.01.2009, nr.3–6, art.15); 

5. Legea nr.64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial din 26.09.2002, nr.131-133, art.1018); 

6. Legea nr.98 din 04.05.2012 cu privire la administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial din 03.08.2012, 

nr.160-164, art.537); 

7. Declaraţia de la Lima „Cu privire la liniile directoare ale auditului”, adoptată de cel de-al IX-lea Congres INTOSAI, la 

Lima, 17 – 26 octombrie 1977, reeditată în 1998 ; 

8. Liniile directoare ale auditului extern al sectorului public pentru statele-membre ale Uniunii Eropene (1999); 

9. Declaraţia de la Mexic „Privind independenţa Instituţiilor Supreme de Audit”, adoptată de cel de-al XIX-lea Congres al 

INTOSAI, la Mexico, 5-10 noiembrie, 2007 / http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf; 

10. Rezoluţia ONU A/RES/66/209 „Privind promovarea administraţiei publice eficiente, transparente şi responsabile prin 

consolidarea instituţiilor supreme de audit”, adoptată de 66-a Adunarea Generală, 22 decembrie 2011 / 

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/eng_UN_Resolution_Original.pdf; 

11. Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 

2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, Anexa nr.8; 

12. Hotărârea Guvernului nr.94 din 01.02.2013 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei 

colective“; 

13. Regulamentul cu privire la monitorizarea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor Curţii de Conturi, 

aprobat prin Hotărârea CCRM nr.53 din 15.12.2009; 

14. Hotărârea CCRM nr.48 din 29.10.2009 „Privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare alocate 

pentru dezvoltarea ştiinţei în anul 2008 Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi unor instiuţii beneficiare de aceste 

mijloace”; 

15. Hotărârea CCRM nr.2 din 14.01.2011 „Privind Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice 

şi patrimoniul public pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti“ la ÎS „Calea Ferată din Moldova“ în 

perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru); 

16. Hotărârea CCRM nr.48 din 21.09.2012 „Cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării şi întrebuinţării 

resurselor financiare publice şi a patrimoniului public”; 

17. Hotărârea CCRM nr.54 din 04.12.2012 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a CCRM pe anul 2013”; 

18. Hotărârea CCRM nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului 

regularităţii”; 

19. Hotărârea CCRM nr.9 din 28.02.2013 „Despre aprobarea Ghidului privind principalii indicatori stabiliţi pentru 

evaluarea activităţii de audit, inclusiv în procesul de monitorizare a executării cerinţelor şi implementării recomandărilor 

Curţii de Conturi”; 

20. Hotărârea CCRM nr.14 din 12.03.2013 „Cu privire la aprobarea Raportul de activitate Curţii de Conturi pe anul 2012”; 

21. Hotărârea CCRM nr.41 din 18.07.2013 „Privind raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea 

bugetului de stat pe anul 2012“; 

22. Hotărârea CCRM nr.48 din 26.07.2013 „Cu privire la Rapoartele de audit al regularităţii utilizării fondurilor asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală şi gesionării patrimoniului public de către Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul 

Clinic Republican“ şi Instituţia Medico-Sanitară Publică „Insitutul Mamei şi Copilului“ în exerciţiul bugetar 2012“; 

23. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale metodologie, planificare şi analiză, aprobat de 

Preşedintele CCRM din 02.08.2012; 

24. Hotărârea CCRM nr.12 din 28.02.2013 „Privind aprobarea Regulamentului Consiliului consultativ pe lângă CCRM”; 

25. Hotărârea CCRM nr.52 din 23.09.2013 „Privind Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2012 al Ministerul 

Economiei şi unele instituţii din subordine şi în coordonare,“ (Monitorul Oficial nr.238-242 din 25.10.2013, art.45). 

 

II. ALTE SURSE 

1. CAI „Expert-grup“, Despre cum se pierd banii publici: Monitorizarea executării Hotărârilor Curţii de Contruri pe anul 

2011, Chişinău; 

2. CAI „Expert-grup“ Monitorizarea executării Hotărârilor Curţii de Contruri pe anul 2012, Chişinău; 

3. Relations Between Supreme Audit Institutions and Parliamentary Committees. SIGMA papers No.33, http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/5kml60vd5x8r.pdf?expires=1386145709&id=id&accname=guest&checksum=C104E6

5A8821E3795365F4E964B988F0 

4. International Journal of Govenment Auditing, January 2003, no1, vol.30, http://www.intosai.org/uploads/3200301e2.pdf 

5. INTOSAI Gov 9100 – Ghidul pentru Standardele de Control Intern în Sectorul Public, http://www.intosai.org/issai-

executive-summaries/view/article/intosai-gov-9100-guidelines-for-internal-control-standards-for-the-public-sector.html; 

6. Swedish National Auditor Office, p.p.16- http://www.riksrevisionen.se/en/Start/; 

7. 60 years INTOSAI General Secretariat, 

http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/4_documents/publications_stand_xxi_INCOSAI/E_Festschrift_

2013.pdf 

http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf
http://www.intosai.org/uploads/3200301e2.pdf
http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/intosai-gov-9100-guidelines-for-internal-control-standards-for-the-public-sector.html
http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/intosai-gov-9100-guidelines-for-internal-control-standards-for-the-public-sector.html


 
27 

Anexa  

 

Proiect  

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E 

 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

 Art.I. – Legea cu privire la Guvern nr.64 din 31.05.1990 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr.131-133 din 26.09.2002 art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, se 

completează şi se modifică după cum urmează: 

 

1. După pct.2) în art.3 se introduce un punct nou 2
1
) cu următorul conţinut: „asigură 

condiţii de gestionare eficientă a banilor publici şi patrimoniului public”; 

 

2. La art.25 pct.5) în final se va complete cu textul „precum şi rapoartele de audit ale 

Curţii de Conturi privind executarea din exerciţiul bugetar expirat“; 

 

3. La art.26 se completează cu pct.5
1
) cu următorul conţinut: „5

2
) dispune efectuarea 

controlului privind implementarea eficientă şi în termen de către administraţia publică centrală 

de specialitate a hotărârilor Curţii de Conturi;“ 

 

Art.II. - Lit.g) alin.(3) art.16 din Legea cu privire la administraţia publică centrală de 

specialitate nr.98 din 04.05.2012 „coordonează şi monitorizează executarea actelor legislative şi 

normative, a dispoziţiilor Guvernului şi a indicaţiilor Prim-ministrului”, se completează în final 

cu textul „precum şi executarea hotărârilor Curţii de Conturi de către ministerele şi alte 

autorităţi administrative din subordinrea Guvernului”. 

Art.III. – art.36 din Legea nr.261 din 05.12.2008 cu privire la Curtea de Conturi 

(Monitorul Oficial nr.237-240 din 31.12.2008, art.864) cu modificările şi completările ulterioare, 

se completează cu alin.(3) cu următorul cuprins: 

„(4) Curtea de Conturi este în drept să învestigheze cauzele şi circumstanţele neexecutării 

recomandărilor, cerinţelor sau altor prescripţii emise în conformitate cu prezenta lege şi să 

constate încălcările respective în condiţiile legislaţiei în vigoare.“  

Art.IV
22

- Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 

2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 16.01.2009, nr.3–6, art.15), cu modificările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. După articolul 319
1 

se introduce articolul 319
2
 cu următorul cuprins:  

„Articolul 319
2
. Neexecutarea recomandărilor, cerinţelor sau altor prescripţii prevăzute în 

rapoartele de audit şi/sau în hotărârile Curţii de Conturi 

Acţiunile (inacţiunile) persoanelor cu funţii de răspundere care fără motive întemeiate nu 

execută cerinţele, nu implementează recomandările Curţii de Conturi, sau nu comunică despre 

măsurile luate în termenul stabilit de Curtea de Conturi, se sancţionează cu amendă de la 200 la 

                                                 
22

 Proiectul de modificare a Codului Contravenţional în sensul propus în prezentul studiu, Curtea de Conturi deja l-a 

prezentat spre examinare Parlamentului. 
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350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 

400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.” 

 

2. Articolul 349 se completează cu alin.(4) cu următorul cuprins: 

„(4) Neprezentarea datelor, a informaţiilor, actelor sau a documentelor solicitate de 

Curtea de Conturi în condiţiile legale se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice.” 

 

3. La articolul 385 alineatul (2), cifrele „400-423
2
” se substituie cu cifrele „400-423

2
, 

423
5
”. 

 

4. La articolul 393 litera d), cifrele “400-423
2
” se substituie cu cifrele ”400-423

2 
, 423

5
”. 

 

5. După articolul 423
4 

se introduce articolul 423
5
 cu următorul cuprins: 

  

 „Articolul 423
5
. Curtea de Conturi  

(1) Contravenţiile prevăzute la art.319
2 

şi 349 alineatul (4), se constată de Curtea de 

Conturi.  

(2) Sunt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale personalul abilitat 

cu funcţii de audit al Curţii de Conturi.  

3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de 

judecată competente.” 

 

Art.V. - (1) Prezenta lege întră în vigoare de la ____________2014. 

 

(2) Guvernul: 

în termen de 3 luni: 

va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă 

cu prezenta lege;  

 va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

 

 

Preşedintele Parlamentului 

 

 


