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Raport
privind activitatea Direcfiei Finan{e

pe anul 2021
Scopul prezentului raport este de a oferi informa[ii cu referire la cele mai relevante

activitdli desfbgurate de cdtre Direclia Finanle a Consiliului Raional Ungheni, principalii
indicatori de rentltat precum si a obiectivelor stabilite in Planul de Acliuni al Direcliei pentru

anul202l.
Pe perioada de referinfd, activitatea in domeniu a fost mobilizata la realizarea obiectivelor

gi sarcinilor, care rezultd din funcliile de baz6, ale Direcfiei, programelor gi strategiilor
raionale qi nafionale, Hotdrdrilor Guvernului, Colegiului Ministerului Finanfelor, Deciziilor
Consiliului raional, Dispozifiilor Preqedintelui raionului, altor acte normative qi legislative.

Direclia Finanle asigurd executarea in raion a prevederilor Legii nr.847 din24.05.1996
privind sistemul bugetar qi procesul bugetar, Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanfele
publice locale,Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administralia publicd local6, Legii nr.181
din 25.07,2014 privind finanlele publice locale qi responsabilitdtii bug0tar-fiscale, Legea
bugetului de stat pe anul respectiv , ordinelor, dispoziliilor qi instrucliunilor Ministerului
Finanlelor, deciziilor ;i dispozifiilor Consiliului raional Ungheni.

Sarcina principald a Direcfiei finanle constd in asigurarea lucrului de elaborare a
proiectului bugetului raionului ;i executarea lui, este responsabild de gestionarea eficientd a

finanfelor publice.
In aceast[ perioadd s-au recepfionat, verificat qi examinat rapoartele privind executarea

bugetelor satelor (comunelor), oragelor Ei ale executorilor de buget pe anul 202I,I semestru
al anului 2021 qi 9 luni ale anului 2021(326 institufii bugetare (sau 33 primdrii qi 6 executori
de buget secundari +46 de qcoli), care au fost controlate, analizate qi generalizate, pe baza
cdrora au fost intocmite ;i prezentate Ministerului Finanlelor in termenii stabilili de Minister
ddrile de seamd privind execufia bugetului raionului pentru anul2021, I semestru qi 9 luni ale
anului 2021.

Rezultatele execufiei bugetului raional pentru anul2021 gi I semestru ale anului 2021
au fost prezentate. examinate qi aprobate la qedinlele Consiliului raional. in afard de aceasta,
au fost prezentate qi examinate materialele pe chestiuni ce {in de domeniul executdrii ,
modificdrii Ei coreldrii bugetului, alocdrii mijloacelor financiare, decontarea mijloacelor fixe.
Conform dispozi{iilor preqedintelui raionului Ungheni, au fost prevdzute alocdri a mijloacelor
financiare din Fondul de rezervd a Consiliului raional, care au fost executate.

Bugetul raional pentru anul2021 a fost aprobat in a doua lecturd prin Decizia Consiliului
raional nr.613 din 03 decembrie 2021lapartea de venituri in sumd totald de 337241,1mii lei qi
la cheltuieli - in sumd de 334496,5 mii lei cu soldul bugetar ( excedent ) in sumd de
27 44,6mii lei indreptate la rambursarea imprumutului - 27 44,6 mi lei.

La situafia 3LI22021, partea de venituri a fost executatd in sumd de 350439,9 mii lei sau
98,3 la sutd fa{d de prevederile planului precizat anual (356495,2 mii lei), inclusiv :



transferurile primite in cadrul bugetului public nafional constituie 313447,9 mii lei sau 97,5oh
din suma anuald precizatd, de 321380,5 mii lei, dintre care: transferuri cu destinafie speciala
pentru invdfamAnt - 214864,6 mii lei sau 97 ,5Vo. Partea de cheltuieli a fost executatd in sumd
de 336864,8 mii lei sau cu 93,9 la sutd fala de planul precizat anual (358936,8 mii lei)
,servicii de stat cu destina{ie generald -12779,0 mii lei sau 91,30 , apdrare nalionald -727,9
mii lei sau99,4o/o, ordine publicd qi securitate na{ionald *2157,5mii lei sau 36,70 , servicii in
domeniul economiei - 33462,7 mii lei sau 87,lo/o,aprovrzionarea cu apd -865,6 mii lei(100%)
ocrotirea sandtdlii - 505,6mii lei(100%), culturd, sport, tineret, culte qi odihna - 13557,6mii
lei sau 92,5o/o, invaldm6nt -222549,6 mii lei sau 96,60 , protecJie sociald -50239,3mii lei
sau 94,1o/o .

in ianuarie-februari e 2021 s-au recepJionat qi verificat materialele pentru totalizarea
bugetului consolidat al raionului, dintre care datele privind,planul pe refea a anului 2021,
state Ei contingente. Menfion[m, cd toate bugetele pentru anul 2021 au fost elaborate in
cadrul sistemului informafional de management financiar (SIMF), in baza Clasificafiei
bugetare, conform setului metodologic privind elaborarea, aprobarea qi modificareabugetului
elaborat in conformitate cu Legea finanJelor publice qi responsabilitA{ii bugetar-fiscale nr.181
din 25 iulie 2014. Bugetele aprobate a UTA de nivelul I, au fost prezentate in format unic,
care este parametrizat in SIMF qi prezentate Direc{iei Finanfe conform sintezei consolidate
privind estimdrile bugetelor locale pe anul 2021. La rdndul sdu, Direclia Finanfe a generalizat
qi in termenii stabilili a prezentat Ministerului Finanfelor sinteza consolidatd a bugetului
raionului conform anexelor qi tabelelor din setul metodologic pentru consolidarea bugetului
public naJional.

La dezagregarea bugetului pe anul 2021 a bugetelor institujiilor publice a ambelor
nivele un ajutor considerabil (metodologic qi practic) s-a aplicat din partea colaboratorilor
Direcfiei Finanfe.

Lunar se prezintd Consiliului raional informafia privind rezultatele execufiei bugetului
pentru lunile respective.

Lunar (1-10 a fiecdrei luni) se primeqte gi se verificd corectitudinea indeplinirii
raportului operativ (Forma FD - 50) privind statele ;i efectivul de personal qi (Forma FD-49)
raportului privind datoriile istorice din 328 institutii din sectorul bugetar al raionului, dupd
care materialele se totalizeazd, qi se prezintd Ministerului Finanfelor la data de 10 a fiecdrei
luni.

in luna ianuarie 202I s-au primit, analizat qi verificat schemele de incadr are a
funcfionarilor publici din primdriile raionului pentru aprobarea acestora de cdtre qeful
Direcfiei Finanfe, conform ordinului Ministerului Finan{elor,nr. 55 din 11 mai 2012 cuprivire
la aprobarea formularelor - tip ale schemelor de incadrare pentru personalul angajat in
sectorul bugetar, din care rezultd, cd termenul de prezentare a schemelor de incadrare e cel
tdrziupdndla 3l ianuarie a anului financiar in curs. Direcfia Finanfe a aprobat schemele de
incadrare a personalului autoritdlii APL de nivelul intdi in termenii stabilili - cdtre 30
ianuarie 2021. Schemele de incadrare a personalului autoritatii APL de nivelul doi au fost
ptezentate pentru inregistrarea Ia Ministerul Finanfelor (31 ianuarie 202I), care au fost
aprobate de cdtre Minister Finanlelor al Republicii Moldova.

In a'fard de aceasta, in perioada I trimestru au fost primite qi verificate corectitudinea
intocmirii schemelor de incadrare ( listelor tarifare pe anul 2021 ale APL de nivelul I gi
nivelul II ) pentru toate instituliile , inclusiv: qcoli, grddinife, case de culturd, biblioteci, etc.,
in total 326 institufii. Controlul s-a efectuat conform Legii Parlamentului Republicii Moldova
nr.270 din23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, scopul
cdruia constd in asigurarea unui sistem de salarizare a personalului din toate domeniile
bugetare, transparent, echitabil, atractiv, simplu de gestionat in cadrul c[ruia salariul debazd
sd reprezinte principalul element al remunerdrii personalului Ei care a intrat in vigoare la I
decembrie 2018.

S-a elaborat ;i prezentat la Agenfia Proprietdlii Publice darea de seamd privind
valoarea patrimoniului public aflat in administrarea APL, conform anexei nr.8 a



Regulamentului cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotdrdrea
Guvernuluinr.6T5 din 6 iunie 2008, cu situaJiala l ianuarie 2021, cdt Ei informafia privind
implementarea planului anticorupfie pentru anii 2018- 2021 Centrului Nalional Anticorupfie
al Republicii Moldova.

In perioada martie - aprilie, avdnd in vedere actualitatea contextului epidemiologic qi

importan{a ludrii unor mdsuri in timp util Ei cu celeritate care sunt dictate de dinamica
evolu{iei situa{iei epiderniologice na{ionale, dar qi interna{ionale, determinatd de rdspdndirea
virusului COVID-19, in scopul protejdrii securitdlii qi sdnltdfii salariatului, angajatorul, prin
ordin motivat, a dispus, schimbarea temporard a locului de muncd al colaboratorilor direcfiei
cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distan[d, frrd operarea modificdrilor respective in
contractul individual de muncd, in conformitate cu Hotf,rdrile nr. 8 qi nr. 9 din 15.03.2021 al
Comisiei Na{ionale Extraordinare de Slndtate PublicS Ei a Dispozi\iiIor nr.l7 din 13.04.2021
qi nr.21 din24.04.2021 al Comisiei pentru Situafii Excepjionale. Angaja{ii direcfiei au activat
qi comunicat prin mijloace electronice, telefonice qi s-au prezentat la serviciu dupd necesitate.

In lunile iunie-noiembrie s-au exercitat activitdti privind elaborarea proiectului
bugetului raionului pe anul 2022 qi estimdrile pe anii 2022-2024.

Conform Dispozi{iei Preqedintelui raionului Ungheni nr.123-0211-5 din 10.09.2021
,,Cu privire la organizarea procesului bugetar in UAT pentru anul2022 gi estimdrile pentru
anii 2023-2024", a fost instituit grupul coordonator pentru elaborarea proiectului de buget
pentru anul 2022 gi estimdrile pe anii 2023-2024 in cadrul sistemului informalional de
management financiar, s-a aprobat calendarul privind procesul de elaborare a bugetului
pentru anul2022, s-au obligat conducdtorii subdiviziunilor din cadrul autoritatii executive a

Consiliului raional sd asigure prezentarea in termenii stabilili Direcfiei Finanle a calculelor
privind estimarea cheltuielilor pentru elaborarea proiectelor de buget pe programe qi sub-
programe pentru anul2022, totodatd prin Dispozifia Preqedintelui raionului Ungheni nr.l23-
02ll-5 din 10.09.2021 a fost instituit grupul de lucru pentru elaborarea proiectului bugetului
raional Ungheni pentru anul2022,

A fost primitd gi diseminatd la institufiile publice de nivelul II din subordinea
Consiliului Raional qi la Autoritd{ile Publice de nivelul I, circulara Ministqrului Finanfelor nr.
23 august 2021 din 0612-07 -18 privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul
2022 qi a estimdrilor pe anii 2023-2024 cu note metodologice qu cifre de control, conform
cdrora a fost elaboratd prima variantd a proiectului bugetului pentru anul2022, dupd aare a
fost remisd o circulard suplimentard a Ministerului Finantelor nr.0612-07-44 din 24 noiembrie
2021 privind aprobarea de cdtre autoritSlile APL a proiectelor bugetelor pe anul 2022
modificdnd volumul transferurilor din circulara iniliald qi circulara 0612-07 -50 din 24
decembrie cu privire la aprobarea bugetului de stat qi unele particularitdfi privind aprobarea qi
r epartizar ea bugetelor locale.

Pe parcursul trimestrului ,IV au fost organizate grupuri de lucru privind elaborarea
proiectului bugetului raional pentru anul 2022. Prezentarea proiectului bugetului a fost
plasatd pe pagina web a Consiliului raional. Au fost publicate materialele privind proiectul
deciziei pentru anul 2022 in I qi II lectura. in urma dezbaterilor la comisiile de specialitate
bugetul raional pe anul 2022 a fost aprobat in prima Ei a doua lecturd la qedinfa ordinard a
Consiliului raional din 03.12.2021 respectiv prin decizia consiliului raional w.7ll din
16.12.2021 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 in prima lectura gi
nr.712 din 16.12.2021 cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 in a doua
lecturd.

Prin utilizarea programelor: Sistemul Informafional de Management al Finan{elor
Publice (SIMF), Sistemul " Aloca{ii Bugetare" (GAB), Sistemul "E-Docplat',, Sistemul
Informa{ional Integrat de Evidenla Contabila in Autoritdlile Publice bazatpe platforma "lC',,
Modulul "Ttezordria" (TREZ2) qi aplicaliilor pentru lucrul la distanld: Team Viewer,
Ammyy, AnyDesk, StartZoom, pe parcursul anului 2021, specialigtii Direcliei au coordonat,
monitorizat 9i ghidat procesul bugetar in APE de nivelul I gi II, precum gi procesul de
evidenld contabild gi raportare financiard.



Pe parcursul anului 2021 specialiqtii Direcliei elaborarea gi administrarea bugetului gi
a Secliei contabilitatea bugetard, permanent au acordat consultalii metodologice pentru
contabilii-qefi ai primdriilor qi institu{iilor publice, finanlate de la bugetul raional ce lin de: -
corelarea bugetelor UAT pe anul 2021 cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 cu
modificdrile qi completdrile ulterioare; - particularitalile gi neajunsurile depistate la
intocmirea raportului privind executarea bugetelor UAT pentru anul 2019 gi particularitdlile
ce {in de intocmirea gi prezentarca rapoartelor financiare privind executarea bugetelor UAT
pentru anuI202l; - prezentarea bugetelor UAT aprobate pe anul 2021; - calcularea sporului
pentru intensitatea muncii (pl5!ilor de stimulare) funclionarilor publici gi resursele
suplimentare pentru aceasta; - particularitdlile procesului de modificare qi redistribuire 'a

bugetelor locale in sistemul informalional de management financiar; - particularitdlile privind
finanfarea cheltuielilor din contul transferurilor cu destina[ie speciald pentru infrastructura
drumurilor; - unele modificdri ale legisla{iei bugetar-fiscale in vigoare pentru anul 2021; -
intocmirea qi prezentarea rapoartelor operative lunare in sistemul informalional pe parcursul
anului 202L ; reflectarea corectd in evidenfa contabild a tuturor operaliunilor economice pe
parcursul anului 2021; - particularitdlile cheltuielilor de personal: implementarea normelor
salariale pentru anul2021; - particularitd{ile privind elaborarea proiectelor bugetelor locale in
modulul BPS; - unele aspecte specifice de implementare in continuare a metodologiei
bugetdrii bazate pe programe qi performanld in anul 2021; - reducerea datoriilor cu termen de
achitare expirat. Este de menlionat: Majoritatea autoritd{ilor executive gi manageri ai
institufiilor publice au apreciat gi au suslinut consultaliile ca fiind productive gi necesare
pentru activitatea bugetard, financiar-economicd gi de raportare a primiriilor gi instituliilor
publice. Specialigtii DirecJiei Generale Finanle pe parcursul anului 2021 au fost implica{i in
examinarea gi rezolvarea a unor probleme cotidiene, cum ar fi: - acordarea ajutorului
metodologic qi practic ce line de modul de contabilizare a unor opera{iuni economice; -
informarea gi dirijarea pe parcursul anului a autoritSlilor APL de nivelul I qi II cu procesul de
modificare gi redistribuire a bugetelor locale in sistemul informalional de management
financiar; - monitorizarea finan{drii cheltuielilor bugetelor UAT de nivelul I gi II din contul
transferurilor cu destina{ie speciald pentru infrastructura drumurilor; - corgctitudineautilizdrii
mijloacelor financiare prevdzute in bugetele locale de nivelul I qi II in perioada anului 2021
din Fondul Ecologic ai Fondul Investiliilor Sociale din Moldova., etc..

S-au prezentat ddrile de seamd lunare cdt gi darea de seam6 anuald pe anul 202I in
termenii stabilifi la institufiile de stat de cd:re aparatul Direcliei Finanfe (casa asigurlrilor
sociale, inspectoratul fiscal de stat, biroul naJional de statisticd).

Zilnic se analizeazd,incasarea veniturilor c6t qi documentele puse laplatdinbaza lor se
intocmeqte informafia operativd ,se fac finanldri la institufiile de nivelul II din subordinea
Consiliului Raional.

Se efectueazd analiza Ei prezentarea lunard a informafiei privind evolufia soldurilor de
mijloace bdneqti disponibile pe UTA de nivelul I qi II.

La inceputul anului a fost efectuatd evaluarea performanlelor profesionale individuale
pentru anul 2021, conform HG nr.201 din 11.03.2009 privind punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr.158-XVI din 4.07.2008 cu privire la func{ia publicd qi statutul
func{ionarului public. Trimestrial se evalueazd angajalii Direc{iei inbaza HG nr.1231 din
12.I2.201,8 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 27012018 privind sistemul unitar
de salarizare in sectorul busetar.

in perioada anului 2021 au fost intocmite rdspunsuri concrete in baza actelor
normative la cele 205 demersuri qi petilii parvenite la Direcfia Finanfe.

Gestionarea eficientd, prudentd, transparentd qi corectd a finan{elor publice rdmdne o
prioritate pentru Direclia finanle indiferent de circumstan{e. Performan{ele inregistrate au fost
posibile datoritl muncii in echipd realizate de func{ionarii publici din cadrul Direc{iei, care au
dat dovadd de un inalt profesionalism si integritate in exercitareaatribuliilor de serviciu.

Pentru anul 2022, ne dorim continuarea procesului de perfec{ionare profesionald si
eticd a colectivului Direc{iei finan{e, eare va acliona in direclia inceput[, cu profesionalism,



integritate qi transparen![, pent ru a realiza obiectivele prioritare ale direcliei. Resursa umand

estiea mai de pre{ resursd pe care o poate avea o otganiza\ie'
prioritaliie de dezvoltare ale Direcliei pentru anul2022:

in anul Z0ZZ, Direc{ia iqi va continua concentrarea eforturilor pentru asigurarea unei

administralii eficiente qi responsabile in sectorul de organizarl, dirijare, generclizare 9i

implemen tare a poriticii bugetar-fiscare a statului in dorneniur finanleror publice locale in

raionul Ungheni.
Astfil, s e propune r ealizar ea urmdtoarelor ob i ective :

1. promovarea qi realizarea politicilor publice in vederea asigurdrii unei administratrii

eficiente qi responsabile in sectorul de organizare' dirijare, generalizare 9i implementare a

politicii bugetar-fiscale a statului in domenirl finanlelor publice locale in raionul Ungheni'

2. coordonarea gi monitorizarea organ\zdriildezvoltdrii sistemului de contabilitate qi

de raportare in cadrul stiucturil ot organizalionale ale APL din raionul Ungheni'

3. Monitor izarca organizdriildezvoltini sistemului de control public intern in entitalile

publice din cadrul Consiliului raional Ungheni'

4. Asigurarea activit6Jilor privind elaborarea proiectelor bugetelor locale ale APL, din

raionul Ungheni pe anur 2023 inconformitate cu cadrur regal, precum qi sporirea eficacitalii

qi transparenlei procesului de pregdtire a bugetului'

5. Asigurarea eticii, 
-disciplinei gi profesionalismului angajalilor, qi gestionarea

eficientd a mijloacelor financiare in cadrul raionului Ungheni.
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