
 

 

Anexă  

la decizia Consiliului raional 

                                                                                                                                                                                                   nr. _____ din________2022 

 

Cu privire la aprobarea planului de măsuri de remediere a deficientelor constatate de 

 auditul Curții de conturi la UAT Ungheni de nivelul II 

și entitățile din subordine pe anul 2020 
 

Nr. 

d/o 
Observația de audit Care este cauza 

Persoana responsabilă de 

înlăturarea deficienților 

Remedierea 

problemelor identificate 

Termenul 

de 

remediere 

estimat de 

dvs. 

2.1 Lipsa deținerii de către aparat a listei exhaustive a bunurilor 

transmise și de recunoaștere a valorii declarate de 150,4 mil. 

lei,se remarcă că valoarea inițială a mijloacelor fixe la 14 IMSP 

și 3 întreprinderi fondate constituie peste 205,0 mil.lei și uzura 

acumulată de 119,2 mil.lei. 

 

Lipsei inventarierilor 

efectuate și aprobate de 

Consiliul raional, precum și 

actelor de verificare 

reciprocă a pozițiilor 

financiare. 

 Dna vicepreședinte a raionului 

Ungheni T.Lazăr 

Dna contabil șef a aparatului 

președintelui  N.Gurău 

Prin inventarierea bunurilor date în 

gestiune,și evaluarea la momentul 

inventarierii. 

Întocmirea actelor de verificare. 

6 luni 

2.1 ÎM Apă Ungheni administrează din anul 2017 bunuri în valoare 

totală de 40,8 mil.lei a sistemelor de apeduct a 5 primării fără 

includere în Raportul financiar, în lipsa, transmiterii legale a 

acestora, fără să dispună de o evidență a bunurilor. 

Managementul  deplorabil, 

lipsa evidenței contabile. 

Lipsei controlului din partea 

Consiliului raional. 

Dnul vicepreședinte  a 

raionului Ungheni V.Lupu 

Director ÎM,, Apă-Ungheni” 

Dnul.V.Postolachi 

Transmiterea legală a sistemelor de 

apeduct de la APL de nivelul I din 

raionul Ungheni. Aducerea evidenței 

contabile  la nivelul legal. 

5 luni 

2.1 Aparatul președintelui nu a înregistrat în evidență, iar ÎM Apă 

Ungheni a contabilizat valoarea activelor de 38,7 mil.lei aferente 

apeductului Zagarancea - Cornești și transmise în anul 2013, în 

lipsa actelor de recepție finală, de inventariere și de detaliere 

analitică a bunurilor infrastructurii edilitar-tehnice, contrar 

cerințelor nu s-a efectuat monitorizarea și verificarea integrității 

activelor, ce a condiționat cu raportarea uzurii neconform în 

sumă fixă anuală pe o singură poziție ca „apeduct”. 

Managementul  deplorabil, 

lipsa evidenței contabile. 

Lipsei controlului din partea 

Consiliului raional. 

Dnul vicepreședinte  a 

raionului Ungheni V.Lupu 

Director ÎM,, Apă-Ungheni” 

Dnul.V.Postolachi 

Dna contabil șef a aparatului 

președintelui  N.Gurău 

Efectuat monitorizarea și verificarea 

integrității activelor și contabilizarea 

corectă a lor 

6 luni 



 

 

2.2 

 

Valoarea contului 371 „Terenuri” a fost subevaluată cu 417,2 

mil. lei, inclusiv nefiind recunoscute terenurile proprietate 

publică de 309,5 ha aferente construcțiilor speciale (drumurilor) 

în valoare normativă de 399,8 mil. lei, și imobilelor de interes 

raional: transmise în gestiunea IMSP de 12,76 ha în valoare de 

16,5 mil. lei. 

 

Neaplicarea conformă a 

regulilor de recunoaștere și 

evaluare a terenurilor din 

domeniul public al UAT de 

interes raional prevăzute 

normativ, neincluderea în 

bilanțul contabil al aparatului 

președintelui la contul 

371,,Terenuri”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dnul  vicepreședinte a 

raionului    Ungheni 

V. Lupu 

Secția construcții 

Dna contabil șef a aparatului 

președintelui  N.Gurău 

Evaluare terenurilor din domeniul 

public al UAT de interes raional 

prevăzute normativ terenuri 

proprietate publică aferente 

construcțiilor speciale (drumurilor), și 

imobilelor de interes raional: 

transmise în gestiunea IMSP. 

 

5 luni 

2.3 Contractele de comodat sunt întocmite formal, fiind aprobate 

dintre primării și instituțiile de învățământ, acestea nu reflectă 

integral situația bunurilor transmise în valoare totală înregistrată 

de 329,1 mil.lei, deoarece valoarea contului extra bilanțier a fost 

subevaluat cu 59,5 mil.lei.  

Neînregistrarea în evidență a 

terenurilor aferente clădirilor 

instituțiilor de învățământ, 

primite în folosință de la 

autoritățile locale de nivelul 

I. 

Instituțiile de învățămînt  Înregistrarea în evidență a terenurilor 

aferente clădirilor instituțiilor de 

învățământ, primite în folosință de la 

autoritățile locale de nivelul I. 

3luni 

2.4 Ca rezultat a lipsei monitoringului financiar la nivel de autoritate 

raională, cheltuielile capitale executate de 2,0 mil.lei din alte 

surse de către IMSP Spitalul Raional și IMSP CS din raionul 

Ungheni nu au fost raportate conform competențelor și cadrului 

normativ pentru asigurarea unei administrări și evidențe 

regulamentare. 

În baza ordinului MF 

216/2015 art. 3.3.48 ,,în 

cazul când entitatea 

efectuează lucrări de 

reparaţie capitală a 

mijloacelor fixe primite în 

gestiune economică, din 

surse proprii, soldul 

subcontului 415310 nu se 

modifică” 

Dna vicepreședinte 

T.Lazări 

Dna contabil șef a aparatului 

președintelui   

N.Gurău 

Urmează a fi propusă spre examinare 

la ședința Consiliului raional pentru a 

lua o atitudine privind  includerea  la 

majorare subcontului 415 

6 luni 

2.5 Autoritățile raionale nu au efectuat nici odată inventarierea a 16 

obiective aferente rețelelor de gaze cu lungimea totală de peste 

215,0 km în valoare totală neevaluată de 88,6 mil.lei (uzura 

acumulată la 30.12.2020 de 50,5 mil.lei), precum și nu au 

raportat procesul de administrare. 

Autoritatea raională, nu a 

asigurat inventarierea și 

evaluarea rețelelor de gaze cu 

recunoașterea valorii 

credibile a acestora în 

evidența contabilă. 

Dnul  vicepreședinte 

V. Lupu 

Secția construcții 

Dna contabil șef a aparatului 

președintelui  N.Gurău 

Urmează a fi identificate și supuse 

inventarierii conform cerințelor 

legale, cu precizarea limitărilor fizice 

și juridice. Vor fi supuse evaluării, 

activele aferente rețelelor 

infrastructurii de gaze. 

  

6 luni 

2.6 Direcția educație și Instituțiile de învățământ au admis majorarea 

valorii contului „Alte mijloace fixe” cu circa 6,5 mil.lei și 

implicit a contului de venituri, determinată de, înregistrarea în 

lipsa unei baze legale și documentare justificate, a proprietății 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării ce ține de fondul de 

manuale încadrat în schema de închiriere. 

Necunoașterea legislației. Direcția Educație Va fi ajustat contul bilanțier vizat în 

conformitate cu prevederile 

regulamentare a fondului de manuale 

și  încadrat în schema de închiriere a 

46 instituții de învățământ din raion.  

2luni 



 

 

2.6 La secția cultură evidența contului „Alte mijloace fixe” aferent 

fondului didactic în sumă de 2,1 mil.lei nu este asigurată, 

inclusiv prin inventarieri, deținere de fișe de evidență. 

 

Lipsa inventarierii bunurilor 

proprietate publică. 

Dna contabil șef secție cultură 

Scripcaru Tatiana 

 Situația va fi remediată inclusiv prin 

inventarieri, întocmire de fișe de 

evidență. 

 

30 zile 

2.7 Contrar Legii contabilității, nu a fost asigurată conform 

competențelor evaluarea regulamentară și evidența bunurilor de 

7,6 mil.lei ce au constituit obiectul parteneriatelor publice 

private, inclusiv 4,0 mil. lei aferente centralelor termice pe 

biomasă, ce sunt gestionate de agentul economic. 

 Cauza este lipsa informației 

documentare potrivit actelor 

încheiate de Consiliul raional 

și de neexercitare a 

competențelor de Comisia de 

monitorizare a parteneriatului 

public privat. 

Dna Director CRAI V.Petre 

Agentul economic 

Dna vicepreședinte 

T.Lazări 

Dna contabil șef a aparatului 

președintelui   

N.Gurău 

Instituțiile de învățămînt 

Înregistrarea în evidență conform 

politicilor contabile, a valorii 

activelor. 

4 luni 

2.8 Acceptarea cheltuielilor aferente serviciilor de livrare a energiei 

termice în lipsa actelor ce ar justifica calculele și recepția a 

serviciilor prestate cumulativ pe anii 2017-2020 în sumă de 

2341,0 mii lei, ce include și taxa pe valoarea adăugată facturată 

nejustificativ de agentul economic instituțiilor de învățământ în 

sumă de 196,5 mii lei. 

 

Cauza este lipsa informației 

documentare potrivit actelor 

încheiate de Consiliul raional 

și de neexercitare a 

competențelor de Comisia de 

monitorizare a parteneriatului 

public privat. 

Dna Director CRAI V.Petre 

Agentul economic 

Dna vicepreședinte 

T.Lazări 

Dna contabil șef a aparatului 

președintelui   

N.Gurău 

Instituțiile de învățămînt  

Urmează a fi propusă spre examinare 

la ședința Consiliului raional pentru a 

lua o atitudine privind  restituirea 

sumelor nejustificate în buget prin 

instanța de judecată. 

6 luni 

2.9 Direcția finanțe și președintele raionului nu au asigurat 

monitorizarea executării deciziilor Consiliului raional prin care 

au fost alocate resurse financiare către instituții  publice/primării 

și pentru care nu au fost prezentate de entitățile beneficiare de 

transferuri și/sau subvenții din buget a rapoartelor privind 

utilizarea conform destinației. Doar în anii 2017-2020 alocările 

în 163 de cazuri la entități de drept public au constituit în total 

25,5 mil.lei. 

 De către entitățile 

beneficiare de transferuri 

și/sau subvenții obligatoriu 

permanent  au fost prezentate 

în contabilitatea aparatului 

președintelui documente 

justificative privind utilizarea 

după destinație a resurselor 

financiare: facturi ,contracte 

de antrepriză, acte de recepție 

a lucrărilor. 

 

  

Dna contabil șef a aparatului 

președintelui   

N.Gurău 

Dna șef DFU T.Struc 

 

Suplimentar în timpul exercitării 

auditului de către contabilitatea 

aparatului președintelui în comun cu  

Direcția finanțe s-a asigurat conform 

prescripțiilor legale monitorizarea 

executării deciziilor Consiliului 

raional prin care au fost alocate 

resurse financiare către instituții 

publice/primării și AO. Pentru anii 

2017-2020 alocările ,au fost 

acumulate repetat documentele 

justificative ,rapoarte și note 

explicative. 

Executat 



 

 

2.10 Responsabilitatea managerială și transparența rapoartelor 

financiare este afectată ca urmare a neînregistrării în evidență a 

creanțelor aferente lipsurilor și delapidărilor de mijloace bănești 

și valori materiale constatate de organele de control/audit și 

aflate în organele de drept în sumă de 2066,2 mii lei. 

Nu a fost indicat în actul de 

control . 

Secția cultură 

DASPF 

Direcția educație 

Înregistrării în evidență a creanțelor 

aferente lipsurilor și delapidărilor de 

mijloace bănești și valori materiale 

constatate de organele de control/audit 

și aflate în organele de drept. 

30 zile 

2.11 Autoritatea executivă a Consiliului raional nu a asigurat 

contabilizarea conformă a bunurilor aferente drumurilor 

raionale. Astfel, potrivit listei documentelor transmise în temeiul 

HG nr.1468 din 30.12.2016, CR Ungheni nu a contabilizat: 

plantații rutiere - 2991 buc. de arbori (inclusiv nuci - 2322), 

poduri (cu lungimea mai mare de 10 m) - 13 buc/392 m/l, podețe 

- 164 buc/1194 m/l, pavilioane - 21 și indicatoare 

rutiere/suporturi - 306/221 buc. Totodată, în anii 2018-2020 au 

fost efectuat cheltuieli privind instalarea indicatoarelor rutiere în 

sumă totală de 239,3 mii lei, care nu au fost înregistrate în 

evidența contabilă. 

 

Neprezentarea documentelor 

în contabilitatea aparatului 

președintelui. 

Dnul  vicepreședinte 

V. Lupu 

Secția construcții 

Dna contabil șef a aparatului 

președintelui  N.Gurău 

Consiliului raional va asigura 

contabilizarea conformă a bunurilor 

aferente drumurilor raionale. 

2 luni 

2.12 Aparatul președintelui nu a asigurat inventarierea infrastructurii 

rutiere înregistrarea în evidență a 3 drumuri cu lungimea de 4,5 

km. 

 

Lipsa documentelor și 

informației. 

Dnul  vicepreședinte 

V. Lupu 

Secția construcții 

Dna contabil șef a aparatului 

președintelui  N.Gurău 

Consiliului raional va asigura 

contabilizarea conformă a bunurilor 

aferente drumurilor raionale. 

3 luni 

3.2 Subevaluarea valorii contului 552 „Împrumuturi interne de la 

instituțiile financiare” cu suma de 16875,2 mii lei și 

supraevaluarea contului extra bilanțier 812212 „Datoria privind 

împrumuturile acordate de instituțiile financiare” - cu aceeași 

sumă; 

Aparatul președintelui a majorat cu 5898,7 mii lei valoarea 

contului 291 „Transferuri capitale acordate cu destinație 

specială”, concomitent fiind diminuată valoarea contului 419 

„Alte creanțe ale instituțiilor bugetare”, 

Evidenta sa efectuat conform 

Legii contabilității și 

instrucțiunilor  Ministerului 

Finanțelor al RM. 

DFU Vor fi efectuate interpelări către 

Ministerului Finanțelor al RM privind 

explicații de rigoare. 

2 luni 

3.4  Raportului narativ la executarea bugetului este întocmit formal, 

fără a lua în considerație prevederile regulamentare .  

Lipsa de experiență și 

instruiri.  

DFU Raportului narativ la executarea 

bugetului va fi întocmit conform 

cerințelor regulamentare.  Va fi 

asigurată descrierea deplină a 

factorilor ce au influențat executarea 

bugetului raional . 

Permanent 



 

 

3.4 Raportul privind execuția bugetului și anexele părți componente, 

din partea Direcției de finanțe, nu a fost publicat conform 

cerințelor în mod obligatoriu pe pagina web. 

O omitere tehnică. Secția administrație  a 

aparatului președintelui. 

Au fost publicate documentele 

solicitate. 

Executat 

4.1 Clasificarea neconformă a mijloacelor fixe raportate la:- contul 

318 „Alte mijloace fixe” la aparatul președintelui a dus la 

denaturarea contului 319 „Investiții capitale în active în curs de 

execuție” cu valoarea a 5 proiecte în infrastructura de gaze cu 1 

462,4 mii lei. 

 

Greșeală  contabilă. Dna contabil șef a aparatului 

președintelui  N.Gurău. 

Va fi efectuată formula de corectare în 

documentele contabile. 

30 zile 

4.2 Nu a fost asigurată conformarea actelor normative și 

metodologice privind reevaluarea mijloacelor fixe, care, din 

diferite motive, în evidența contabilă au rămas fără valoare de 

bilanț, ceea ce creează premisele unor înstrăinări la prețuri 

simbolice și, respectiv, diminuarea patrimoniului public. Astfel, 

aparatul președintelui a raportat la 31.12.2020 mijloace fixe în 

stare funcțională, dar ca urmare a calculării uzurii totale, sunt 

raportate ca bunuri cu valoarea de bilanț „0” lei. 

 

Nu sa practicat până acum. Dna contabil șef a aparatului 

președintelui  N.Gurău. 

DFU 

Vor fi efectuate interpelări către 

Ministerului Finanțelor al RM privind 

explicații de rigoare. 

6 luni 

6.1 Controlul intern managerial, nu este asigurat conform 

reglementărilor Legii nr.229 din 23.09.2010, în cadrul unui 

proces complex de coordonare a activităților de organizare, 

menținere și dezvoltare a sistemului privind controlul financiar 

public intern în cadrul entității publice, prin stabilirea 

obiectivelor, indicatorilor de performanță și elaborarea planurilor 

anuale și strategice, cu raportarea respectivă a realizărilor. 

Nu a fost desemnată persoana 

responsabilă. 

Aparatul președintelui Va fi emisă dispoziția președintelui  

privind delegarea atribuțiilor privind 

organizarea unui proces complex de 

coordonare a activităților de 

organizare, menținere și dezvoltare a 

sistemului privind controlul financiar 

public intern în cadrul entității 

publice. Ca rezultat vor fi înlăturate 

lacunele depistate. 

 

6 luni 

6.2 Prin dispoziția președintelui raionului din 01.10.2015 a fost 

aprobată Politica de contabilitate a Consiliului raional Ungheni 

și nu pentru Aparatul Președintelui raionului, politici ce nu au 

fost modificate odată cu intrarea în vigoare din 01.01.2016 a 

Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor 

metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară 

în sistemul bugetar. 

 

 Dna contabil șef a aparatului 

președintelui  N.Gurău. 

 

Va fi aprobată  o nouă politica de 

contabilitate pentru Aparatul 

Președintelui raionului. 

2 luni 

6.2 Responsabilii entităților nu asigură justificarea cheltuielilor 

capitale efective suportate 9,8 mil. lei pentru menținerea și 

majorarea duratei de exploatare a mijloacelor fixe, cu legalizarea 

majorării valorii prin întocmirea procesului verbal și de 

recalculare a uzurii calculate majorat. 

 

Lipsa documentelor în 

contabilitate. 

Dnul  vicepreședinte 

V. Lupu 

Secția construcții 

Dna contabil șef a aparatului 

președintelui  N.Gurău 

 

Va fi efectuată majorarea duratei de 

exploatare a mijloacelor fixe, cu 

legalizarea majorării valorii prin 

întocmirea procesului verbal și de 

recalculare a uzurii calculate majorat. 

3 luni 

6.3 Auditul intern nu a asigurat evaluarea a proceselor cu risc sporit  

de sistem. 

Lipsa personalului în cadrul 

auditului  intern. 

Dna L.Racoviță audit intern. Angajarea personalului suplimentar. 

 

6 luni 

 

Secretar,                                        Rodica Lițcan 


