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Raport
privind activitatea Direcţiei Generale Finanţe din cadrul Consiliului Raional 

Cahul pe perioada de activitate a anului 2020

Scopul prezentului raport este de a oferi informaţii cu referire la eele mai 
relevante activităţi desfăşurate de cătr^Direcţia generală Finanţe a Consiliului 
Raional Cahul, principalii indicatori de rezultat precum si a obiectivelor stabilite în 
Planul de Acţiuni al Direcţiei pentru anul 2020.

Direcţia generală finanţe, ca o subdiviziune structurală a Consiliului Raional 
Cahul, a activat pe parcursul anului 2020 în baza Regulamentului Direcţiei 
Generale Finanţe, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr.03/05-IV din 
24.09.2015, călăuzindu-se de legislaţia în vigoare, decretele Preşedintelui 
Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, 
Ordinele, Notele şi Instrucţiunile metodologice a Ministerului Finanţelor al 
Republicii Moldova, deciziile Consiliului Raional Cahul.

Anul 2020 a fost unul provocator pentru activitatea Direcţiei, fiind marcat de 
acţiuni si reaizări menite să perfecţioneze activitatea în domeniul finanţelor publice 
locale, în contextul situaţiei epidemiologice, care a perturbat ritmul obişnuit al 
procedurilor şi proceselor bugetare.

Echipa Direcţiei generale finanţe a reuşit să facă faţă provocărilor, asigurând 
funcţionalitatea întru a realiza sarcinile în mod corect, echitabil si transparent.

Activitatea direcţiei pe perioada anului 2020 a fost direcţionată la promovarea 
şi realizarea politicilor publice în vederea asigurării unei administraţii eficiente şi 
responsabile în sectorul de organizare, dirijare, generalizare şi implementare a 
politicii bugetar-fi scale a statului în domeniul finanţelor publice locale în raionul 
Cahul, implementarea în continuare a reformei managementului finanţelor publice 
în conformitate cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014.

Pentru autorităţile publice locale şi instituţiile bugetare din subordinea 
Consiliului raional Cahul, în perioada anului 2020, sa continuat:

- implementarea noului sistem informaţional de management financiar bazat pe:
* Clasificaţia bugetară nouă, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 208 

din 24.12.2015 (cu modificările şi completările ulterioare),
* Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, 

aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 209 din 24.12.2015;
- implementarea în continuare a prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 

216 din 28.12.2015 “Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul 
bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea 
financiară în sistemul bugetar şi la fel, a Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 215 din
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28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de 
casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al 
Ministerului Finanţelor”.

Obiectivul cheie pe care a fost focusată activitatea Direcţiei a ţinut în continuare 
de asigurarea activităţilor privind elaborarea proiectelor bugetelor locale ale APL din 
raionul Cahul în conformitate cu cadrul legal, precum şi de coordonarea şi 
monitorizarea organizării/dezvoltării sistemului- de contabilitate şi de raportare în 
cadrul structurilor organizaţionale ale APL din raionul Cahul.

în domeniul menţionat, Direcţia generală finanţe este un organ cu competenţă 
teritorială pe întreg teritoriul raionului Cahul, atît pentru APL, cît şi penzru 
instituţiile publice din cadrul Consiliului raional Cahul.

Efectivul - limită stabilit pentru direcţie este în număr de 18 unităţi, la moment 
fiind angajaţi efectiv 14 unităţi. Pe parcursul anului 2020, au fost organizate şi a 
desfăşurate două cocncursuri publice cu privire la ocuparea funcţiilor publice 
vacante, ca urmare au fost angajate două persoane, astfel s-a redus numărul de funcţii 
vacante a direcţiei. La moment trei specialişti se află în concediu pentru îngrijirea 
copiilor şi o unitate în secţia contabilitate bugetară este vacantă.

De către specialiştii Direcţiei elaborarea şi administrarea bugetului şi al Secţiei 
contabilitatea bugetară a fost asigurată recepţionarea, examinarea şi totalizarea 
rapoartelor financiare pe anul 2019, semestrul I şi 9 luni ale anului 2020 privind 
executarea bugetelor satelor, comunelor, municipiului Cahul, precum şi ale 
instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional.

în termen, până la 31 ianuarie 2020 au fost prezentate pentru înregistrare la 
Ministerul Finanţelor schemele de încadrare ale Aparatului preşedintelui raionului şi 
a subdiviziunilor din cadrul Consiliului raional Cahul, conform prevederilor 
Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 55 din 11.05.2012 cu modificările si
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completările ulterioare, cu anexarea explicaţiilor necesare.
Pe parcursul anului 2020 ca şi în anul 2019, specialiştii direcţiei au informat, 

dirijat şi au ghidat autorităţile APL de ambele nivele la implementarea în continuare 
a noului sistem informaţional de management financiar (SIMF) la elaborarea, 
aprobarea, modificarea, executarea şi raportarea bugetelor.

Lunar, specialiştii Direcţiei elaborarea şi administrarea bugetului, au 
recepţionat şi verificat corectitudinea informaţiei din raportul privind statele şi 
efectivul de personal (fo rm u la ru l nr.F D -050) ale instituţiilor bugetare finanţate de la 
bugetul raional şi al primăriilor. Raportul generalizat pe raionul Cahul a fost întocmit 
şi expediat Ministerului Finanţelor în termen: către data de 10 a fiecării luni.

în scopul asigurării respectării cadrului normativ ce ţine de plăţile salariale, 
specialiştii Direcţiei elaborarea şi administrarea bugetului au verificat corectitudinea 
Informaţiei privind cheltuielile de personal prezentate de către instituţiile bugetare,
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conform F o rm u la ru lu i -F D -101. Săptămânal, în scopul monitorizării cheltuielilor de 
personal şi ne admiterii datoriilor cu termen expirat la acest compartiment, de către 
specialiştii direcţiei a fost recepţionată şi generalizată informaţia privind datoriile la 
cheltuielile de personal.

Specialiştii Serviciului contabilitatea bugetară, lunar au recepţionat şi verificat 
informaţia privind starea creanţelor şi datoriilor cu termen de achitare expirat 
(fo rm u laru l n r.F D -0 4 9 ) ale instituţiilorbugetare finanţate de la bugetul raional şi a 
primăriilor. Raportul generalizat a fost prezentat Ministerului Finanţelor lunar, către 
data de 10. în scopul achitării în termen a cheltuielilor de personal, inclusiv a 
concedialelor cadrelor didactice din raion, în termen până la 20 mai 2020, de către 
specialiştii Secţiei contabilitatea bugetară a fost întocmită şi prezentată Trezoreriei 
Regionale Cahul informaţia privind necesităţile de cheltuieli din contul transferurilor 
cu destinaţie specială pentru lunile iunie-august.

Specialiştii Direcţiei elaborarea şi administrarea bugetului au întocmit şi 
prezentat informaţia privind valorificarea transferurilor cu destinaţie specială pentru 
finanţarea învăţământului preşcolar, primar, secundar general, special şi 
complementar pe anul 2019.

Lunar, specialiştii Secţiei contabilitatea bugetară au asigurat monitorizarea 
soldurilor de mijloace disponibile la conturile trezoriale ale bugetelor de nivelul I şi 
II. Totodată, s-a efectuat şi analiza soldurilor mijloacelor financiare la finele lunii 
comparativ cu evoluţia datoriilor creditoare cu termen de achitare expirat, care a fost 
prezentată Ministerului Finanţelor în format electronic, către data de 15 a lunii 
următoare.

Specialiştii Direcţiei elaborarea şi administrarea bugetului şi a Secţiei 
contabilitatea bugetară au efectuat trimestrial analiza executării plăţilor sociale 
efectuate din transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat. Analiza dată cu 
explicaţiile de rigoare a fost prezentată Ministerului Finanţelor, către data de 20 a 
lunii următoare trimestrului de gestiune.

Direcţia a asigurat elaborarea, aprobarea şi remiterea autorităţilor/instituţiilor 
bugetare din raionul Cahul a Calendarului acţiunilor de elaborare, prezentare şi 
examinare a bugetelor locale pe anul 2021 şi a estimărilor pe anii 2022-2023.

Proiectul bugetului raional pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2022 a 
fost elaborat în conformitate cu prevederile circularei Ministerului Finanţelor 
„Particularităţile privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale 
a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2023” 
şi altor indicaţii. Bugetul consolidat al raionului Cahul pe anul 2021 şi estimările 
pentru anii 2022-2023 a fost prezentat Ministerului Finanţelor în termenii stabiliţi.

Pe parcursul anului 2020 specialiştii Direcţiei elaborarea şi administrarea 
bugetului au dirijat şi ghidat autorităţile de ambele nivele în procesul de corelare a
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bugetelor proprii cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, reieşind din 
modificările şi completările ulterioare.

în perioada anului 2020, organului deliberativ al APL de nivelul II au fost 
elaborate, şi prezentate 24 proiecte de decizii, care au fost aprobare după cum 
urmează:
1. Decizia nr. 01/02-V din 24.01.2020 „Cu privire la corelarea bugetului raional
Cahul pentru anul 2020” ; *“
2. Decizia nr. 01/14-V din 24.01.2020 „Cu privire la casarea unor bunuri uzate 
raportate la mijloace fixe gestionate de Direcţia Generală Finanţe”;
3. Decizia nr. 02/02-V din 02.06.2020 „Cu privire la aprobarea raportului privind 
executarea bugetului raional Cahul pe anul 2019”;
4. Decizia nr. 02/26-V din 02.06.2020 „Cu privire la modificarea bugetului 
raional Cahul pentru anul 2020”;
5. Decizia nr. 02/27-V din 02.06.2020 „Cu privire la repartizarea mijloacelor 
financiare din componenta raională”;
6. Decizia nr. 02/28-V din 02.06.2020 „Cu privire la alocarea mijloacelor 
financiare din fondul de rezervă”;
7. Decizia nr. 02/42-V din 02.06.2020 „Cu privire la corelarea bugetului raional 
Cahul pentru anul 2020”;
8. Decizia nr. 03/09-V din 17.09.2020 „Cu privire la audierea raportului privind 
executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2020”;
9. Decizia nr. 03/10-V din 17.09.2020 „Cu privire la modificarea bugetului 
raional Cahul pentru anul 2020”;
10. Decizia nr. 03/11-V din 17.09.2020 „Despre modificarea anexelor nr. 3 şi nr. 4 
la Decizia nr. 02/26-V din 02.06.2020 „ cu privire la modificarea bugetului raional 
Cahul pentru anul 2020”;
11. Decizia nr. 03/12-V din 17.09.2020 „Despre modificarea Regulamentului 
privind formarea şi utilizarea fondului de rezervă al raionului Cahul pentru anul 
2020” ;

12. Decizia nr. 03/29-V din 17.09.2020 „Cu privire la convertirea datoriilor în 
aport în capital social”;
13. Decizia nr. 03/30-V din 17.09.2020 „Cu privire la acordarea scrisorii de 
garanţie pentru contractarea unui împrumut SA „Fabrica de Brînzeturi din Cahul”;
14. Decizia nr. 04/13-V din 19.11.2020 „Cu privire la corelarea bugetului raional 
Cahul pentru anul 2020”;
15. Decizia nr. 04/14-V din 19.11.2020 „Cu privire la repartizarea mijloacelor 
financiare din fondul pentru educaţie incluzivă”;
16. Decizia nr. 04/15-V din 19.11.2020 „Cu privire la alocarea mijloacelor 
financiare din fondul de rezervă”;



17. Decizia nr. 04/16-V din 19.11.2020 „Cu privire la repartizarea mijloacelor 
financiare din componenta raională”;
18. Decizia nr. 04/17-V din 19.11.2020 „Cu privire la modificarea bugetului 
raional Cahul pe anul 2020”;
19. Decizia nr. 05/01-V din 17.12.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional 
Cahul pentru anul 2021 în prima lectură”;
20. Decizia nr. 05/02-V din 17.12.202Ю „Cu privire la aprobarea bugetului raional 
Cahul pentru anul 2021 ”;
21. Decizia nr. 05/05-V din 17.12.2020 „Despre modificarea Deciziei nr.03/10-V 
din 17.09.2020 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 
2020” ;

22. Decizia nr. 05/14-V din 17.12.2020 „Cu privire la casarea unor bunuri uzate 
raportate la mijloace fixe”;
23. Decizia nr. 05/17-V din 17.12.2020 „Cu privire la redistribuirea unor alocaţii 
aprobate/precizate în bugetul raional Cahul pe anul 2020”;
24. Decizia nr. 05/21-V din 17.12.2020 „Cu privire la modificarea bugetului 
raional Cahul pentru anul 2020”.

Direcţia a întreprins unele măsuri întru a asigura plasarea avizelor de consultare 
publică a proiectelor de decizii ce ţin de elaborarea, modificarea şi executarea 
bugetului raional Cahul pe pagina web a Consiliului raional Cahul (www.cahur.md). 
Astfel, din numărul total de proiecte de decizii elaborate şi propuse spre adoptare 11 
din ele au fost plasate pe pagina web a Consiliului raional, pentru a fi supuse 
dezbaterilor publice.

Totodată, pe parcursul anului 2020, specialiştii Direcţiei elaborarea şi 
administrarea bugetului au elaborat 35 Dispoziţii ale Preşedintelui raionului privind 
modificarea planurilor de alocaţii bugetare ale instituţiilor din subordinea Consiliului 
Raional Cahul.

La fel, în anul 2020, o atenţie mai deosebită în cadrul exerciţiului bugetar a fost 
atrasă domeniului IT, evaluând aşa aspecte ca gestionarea accesului la sisteme 
informaţionale, eficienţa aplicaţiilor IT, etc.

Prin utilizarea programelor: Sistemul Informaţional de Management al Finanţelor 
Publice (SIMF), Sistemul ’’Alocaţii Bugetare” (GAB), Sistemul ”E-Docplat”, 
Sistemul Informaţional Integrat de Evidenţă Contabilă în Autorităţile Publice bazat 
pe platforma ”1C”, Modulul ’’Trezorăria” (TREZ2) şi aplicaţiilor pentru lucrul la 
distanţă: Team Viewer, Ammyy, AnyDesk, StartZoom, pe parcursul anului 2020, 
specialiştii Direcţiei au coordonat, monitorizat şi ghidat procesul bugetar în APE de 
nivelul I şi II, precum şi pocesul de evidenţă contabilă şi raportare financiară.

Pe parcursul anului 2020 specialiştii Direcţiei elaborarea şi administrarea 
bugetului şi a Secţiei contabilitatea bugetară, permanent au acordat consultaţii
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metodologice pentru contabilii-şefi ai primăriilor şi instituţiilor publice, finanţate de 
la bugetul raional ce ţin de:

- corelarea bugetelor UAT pe anul 2020 cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 
cu modificările şi completările ulterioare;

- particularităţile şi neajunsurile depistate la întocmirea raportului privind 
executarea bugetelor UAT pentru anul 2019 şi particularităţile ce ţin de 
întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare privind executarea bugetelor 
UAT pentru anul 2020;

- prezentarea bugetelor UAT aprobate pe anul 2020;
- calcularea sporului pentru intensitatea muncii (plăţilor de stimulare) 

funcţionarilor publici şi resursele suplimentare pentru aceasta;
- particularităţile procesului de modificare şi redistribuire a bugetelor locale în 

sistemul informaţional de management financiar;
- particularităţile privind finanţarea cheltuielilor din contul transferurilor cu 

destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor;
- unele modificări ale legislaţiei bugetar-fiscale în vigoare pentru anul 2020;
- întocmirea şi prezentarea rapoartelor operative lunare în sistemul 

informational pe parcursul anului 2020 (fo rm u la ru l n r .F D -0 4 9  s i fo rm u la ru l 
nr.F D -050)-

- reflectarea corectă în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice pe 
parcursul anului 2020;

- particularităţile cheltuielilor de personal: implementarea normelor salariale 
pentru anul 2020;

- particularităţile privind elaborarea proiectelor bugetelor locale în modulul 
BPS;

- unele aspecte specifice de implementare în continuare a metodologiei 
bugetării bazate pe programe şi performanţă în anul 2021;

- reducerea datoriilor cu termen de achitare expirat.
Este de menţionat: Majoritatea autorităţilor executive şi manageri ai 

institzuţiilor publice au apreciat şi au susţinut consultaţiile ca fiind productive şi 
necesare pentru activitatea bugetară, financiar-economică şi de raportare a 
primăriilor şi instituţiilor publice.

Specialiştii Direcţiei Generale Finanţe pe parcursul anului 2020 au fost 
implicaţi în examinarea şi rezolvarea a unor probleme cotidiene, cum ar fi:
- acordarea ajutorului metodologic şi practic ce ţine de modul de contabilizare a 

unor operaţiuni economice;
- informarea şi dirijarea pe parcursul anului a autorităţilor APL de nivelul I şi al II- 

lea cu procesul de modificare şi redistribuire a bugetelor locale în sistemul 
informaţional de management financiar;

- monitorizarea finanţării cheltuielilor bugetelor UAT de nivelul I şi al 11-lea din 
contul transferurilor cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor;

- corectitudinea utilizării mijloacelor financiare prevăzute în bugetele locale de 
nivelul I şi al Il-lea în perioada anului 2020 din Fondul Ecologic şi Fondul 
Investiţiilor Sociale din Moldova;
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- organizarea lucrului pe întrebările ce ţin de reducerea datoriilor debitoare şi 
creditoare ale bugetelor primăriilor şi instituţiilor publice finanţate de la bugetul 
raional cu termen de achitare expirat;

- organizarea lucrului a Comisiei speciale de selectare a persoanelor care solicită 
indemnizaţii unice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 836 
din 13.09.2010 „Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia 
unei case individuale ori unei locuinţe cooperatiste sau procurarea spaţiului 
locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni”, cu modificările 
şi completările ulterioare;

- organizarea lucrului a Comisiei raionale speciale de examinare a cererilor de 
restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora, persoanelor supuse 
represiunilor politice;

- evidenţa şi examinarea scrisorilor, demersurilor, petiţiilor în termenii stabiliţi;
- lucrul în comisiile speciale ale Consiliului raional;

In ceea ce priveşte reprezentarea intereselor Consiliului raional Cahul în 
instanţele de judecată, în anul 2020 direcţia a fost parte în 4 cauze judiciare, care încă 
nu au fost examinate definitiv si irevocabil. In procedură civilă se află patru dosare 
civile cu privire la acţiunile înaintate în instanţele de judecată de către persoanele 
reabilitate şi recunoscute victime ale represiunilor politice, cu privire la încasarea 
contravalorii averii confiscate în timpul represiunilor politice.

Totodată, în perioada ianuarie-decembrie 2020, Direcţia generală finanţe a 
asigurat finanţarea ritmică a tuturor plăţilor bugetare, prioritare fiind plăţile sociale şi 
salariale. Activitatea curentă a autorităţilor şi instituţiilor bugetare nu a fost afectată, 
plăţile au fost efectuate lunar şi în deplină măsură, iar soldul mijloacelor acumulate 
în conturile bugetare la situaţia din 31 decembrie 2020 sunt suficiente pentru 
achitarea integrală a plăţilor planificate pentru începutul anului bugetar 2021. La 
situaţia din 31 decembrie 2020 au fost achitate toate plăţile din bugetul raional şi 
finanţate integral toate documentele de plată prezentate spre executare de către 
instituţiile bugetare la Trezoreria Regională Sud.

Veniturile Bugetului raional Cahul în anul 2020 au fost executate în volum de 
330469,83 mii lei sau la nivel de 98,0%, cu circa 31740,27 mii lei mai mul faţă de 
anul 2019 iar totalul veniturilor ale Bugetelor locale de nivelul I şi II pe raionul 
Cahul au însumat 642250,92 mii lei sau la nivel de 97,6% faţă de cele planificate şi 
cu 39660,43 mii lei mai mult faţă de anul precedent.

în perioada anului 2020 cheltuielile de casă şi activele nefinanciare ale 
bugetului consolidat pe raionul Cahul au fost executate în mărime de 641239,13 mii 
lei sau la nivel de 91,1% şi cu 39684,12 mii lei mai mult faţă de anul precedent. 
Exerciţiul bugetar 2020 al bugetului consolidat pe raionul Cahul a fost finalizat cu 
solduri de mijloace băneşti în conturile bugetelor componente ale Bugetelor locale de 
nivelul I şi II din raion în sumă de 49705,74 mii lei, ceea ce este cu 1602,09 mii lei 
mai mult faţă de soldul înregistrat la începutul anului 2020.
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Gestionarea eficientă, prudentă, transparentă şi corectă a finanţelor publice 
rămâne o prioritate pentru Direcţia generală finanţe indiferent de circumstanţe.

Performanţele înregistrate au fost posibile datorită muncii în echipă realizate 
de funcţionarii publici din cadrul Direcţiei, care au dat dovadă de un înalt 
profesionalism si integritate în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Pentru anul 2021, ne dorim continuarea procesului de perfecţionare 
profesională si etică a colectivului Direcţiei generale finanţe, care va acţiona în 
direcţia începută, cu profesionalism, integritate şi transparenţă, pentru a realiza 
obiectivele prioritare ale direcţiei. Resursa umană este cea mai de preţ resursă pe 
care o poate avea o organizaţie. Astfel, în cadrul Direcţiei se pune accent pe 
dezvoltarea si perfecţionarea acesteia. în scopul dezvoltării capacităţilor profesionale 
a funcţionarilor direcţiei, pe parcursul perioadei de raportare, conform planului de 
acţiuni pentru anul 2020, sa-u organizat şi desfăşurat instruiri interne cu un număr 
de 40 de ore per funcţionar şi respectiv externe cu 20 de ore per funcţionar . 
Instruirea externă a fost desfăşurată on-line, cu implicarea Centrului de Tehnologii 
Informaţionale în Finanţe a Ministerului Finanţelor, cu tamaticele: „E-Factura” şi 
„Executarea bugetului: cadrul normativ, instrumente practice, inclusiv SI. Specificul 
pentru autorităţi publice de nivel local”, la care au participat doi funcţionari ai Secţiei 
contabilitatea bugetară.

în perioada ianuarie -  februarie 2020 toţi funcţionarii publici din cadrul 
direcţiei au fost supusi evaluării îndeplinirii obiectivelor personale. Rezultatele 
evaluării denotă o îndeplinire bună a obiectivelor stabilite şi o pregătire profesională 
înaltă având un impact semnificativ asupra performanţei instituţionale. Punctajul 
mediu al evaluării constituie 3,65 din punctajul maxim de 4 puncte.

Bugetul Direcţiei Generală Finanţe al GR Cahul pentru anul 2020 a fost 
elaborat fundamentat pe programe şi performanţă, avînd la bază programe cu 
scopuri, obiective şi indicatori de evaluare a performanţei acestora la toate etapele 
procesului bugetar.

Raportul privind executarea bugetului Direcţiei generale finanţe Cahul 
conform clasificaţiei economice la situaţia din 31.12.2020 este expus în tabelul de 
mai jos.

(mii lei)

D e n u m i r e a
С о

d
A p r o b a t

P r e c i z a t  

pe  an

E x e c u ta t

an u l

c u r e n t

E x e c u ta t  f a ta  

d e  p r e c iz a t

E x e c u t a t

an u l

p r e c e d e n t

E x e c u ta t  an u l  

c u r e n t  f a ta  d e  

a n u l  p r e c e d e n t

d e v ie r i

(+ / - )

in

% %

d e v ie r  

i (+ / - )
in % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. V E N IT U R I 1 2 2 9 4 .0 0 2 2 9 4 ,0 1 8 2 0 ,59 -473 ,41 79 .4 1 788 ,14 32 ,4 5 101,8
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0

A lte  v e n i tu r i 14 2 2 9 4 ,0 2 2 9 4 ,0 1 8 2 0 ,5 9 -4 7 3 ,4 1 7 9 .4 1 7 8 8 ,1 4 3 2 ,4 5 101.8

П .C H E L T U I E L I  
S I A C T IV E  

N E F IN A N C IA R E 2 29 4 ,0 2 294 ,0 1820,59 -473 ,41 79 .4 1788,14 32 ,45 101,8

I I I .C H E L T U I E L I 2 203 3 ,8 2 0 4 8 ,8 1 706 ,4 0
o -

-3 4 2 ,4 0 83.3 1 696 ,92 9,48 100.6

C h e l tu i e l i  d e  
p e r s o n a l 21 1 8 7 2 ,5 0 1872 ,5 1 6 0 4 ,7 9 -2 6 7 ,7 1 85 .7 1 5 9 5 ,1 5 9 ,6 4 100 .6

B u n u r i  si s e rv ic i i 2 2 1 4 3 ,3 0 1 4 3 ,3 0 7 5 ,6 2 - 6 7 ,6 8 5 2 .8 6 8 ,8 5 6 ,7 7 109.8

P re s ta ţ i i  s o c ia l e 27 15 ,00 3 0 ,0 0 2 5 ,9 9 -4 .01 8 6 .6 3 2 ,9 1 -6 ,9 2 7 9 .0

A l te  ch e l tu ie l i 28 3 .0 0 3 .0 0 -3 ,0 0

IV . A C T IV E  
N E F IN A N C IA R E 3 2 6 0 ,2 0 2 4 5 ,2 0 114 ,19 -131 ,01 46 .6 91,22 22,97 125.2

M ij lo a c e  f ix e 31 1 4 8 ,2 0 1 1 3 ,2 0 3 7 ,5 6 - 7 5 ,6 4 3 3 .2 11,22 2 6 ,3 4 > 2 0 0

S to c u r i  d e  

m a te r ia le  c i r c u la n t e O oJ 3 1 1 2 ,00 1 3 2 ,00 7 6 ,6 3 - 5 5 ,3 7 58.1 8 0 ,0 0 -3 ,3 7 9 5 .8

V .S O L D
B U G E T A R

Retribuirea muncii angajaţilor Direcţiei s-a efectuat în conformitate cu 
prevederile Legii 270 din 23.11.20L8 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul 
bugetar şi Hotărîrii Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar.

Pentru „ C h e ltu ie li ş i  a c tive  ne f in a n c ia re ” ac fost alocate 2294,0 mii lei, efectiv 
fiind executate în sumă de 1820,59 mii lei sau 79,4% faţă de planul precizat pentru 
anul 2020.

Cheltuielile de casă în anul 2020 au constituit 1706,4 mii lei sau 83,3% din 
cele planificate, din care:

- 1604,8 mii lei, sau 85,7% faţă de planul precizat pentru cheltuieli de 
personal;

75,6 mii lei, sau 52,8% faţă de planul precizat pentru bunuri şi servicii;
26,0 mii lei, sau 86,6% faţă de planul precizat pentru prestaţii sociale;

Cheltuielile pentru A ctive  n e fin a n c ia re  pe anul 2020 au constituit 114,2 mii lei 
sau 46,6% faţă de planul precizat, din care:

- 37,6 mii lei, sau 33,2% faţă de planul precizat pentru procurarea 
mijloacelor fixe;

- 76,6 mii lei, sau 58,1% faţă de planul precizat pentru strocuri de materiale 
circulante.
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La rând cu cele expuse mai sus putem menţiona, că în planul de activitate a 
Direcţiei Generale Finanţe pentru anul 2020 au fost şi unele acţiuni, care din motive 
obiective (pandemia COVID-19) şi subiective n-au fost realizate, cum ar fi:
- participarea la efectuarea controalelor în instituţiile publice şi în primării;
- efectuarea controalelor tematice în instituţiile preşcolare privind utilizarea
alocaţiilor prevăzute pentru alimentaţia copiilor, analiza frecvenţei copiilor în aceste 
instituţii; *-
- numărul mic al controalelor efectuate asupra stării evidenţei contabile în 
contabilităţile primăriilor şi în instituţiile publice finanţate de la bugetul raional;
- controale privind respectarea normelor financiare şi normelor naturale de consum la 
alimentaţia copiilor în instituţiile şcolare şi preşcolare.

Priorităţile de dezvoltare ale Direcţiei pentru anul 2021: 
în anul 2021, Direcţia generală finanţe îsi va continua concentrarea eforturilor 

pentru asigurarea unei administraţii eficiente şi responsabile în sectorul de 
organizare, dirijare, generalizare şi implementare a politicii bugetar-fiscale a statului 
în domeniul finanţelor publice locale în raionul Cahul, implementarea în continuare a 
reformei managementului finanţelor publice. Astfel, se propune realizarea 
următoarelor obiective:

1. Promovarea şi realizarea politicilor publice în vederea asigurării unei 
administraţii eficiente şi responsabile în sectorul de organizare, dirijare, 
generalizare şi implementare a politicii bugetar-fiscale a statului în domeniul 
finanţelor publice locale în raionul Cahul.

2. Coordonarea şi monitorizarea organizării/dezvoltării sistemului dc 
contabilitate şi de raportare în cadrul structurilor organizaţionale ale APL din 
raionul Cahul.

3. Monitorizarea organizării/dezvoltării sistemului de control public intern 
managerial în entităţile publice din cadrul Consiliului raional Cahul.

4. Asigurarea activităţilor privind elaborarea proiectelor bugetelor locale ale APL, 
din raionul Cahul pe anul 2022 în conformitate cu cadrul legal, precum şi 
sporirea eficacităţii şi transparenţei procesului de pregătire a bugetului.

5. Asigurarea eticii, disciplinei şi profesionalismului angajaţilor, şi gestionarea 
eficientă a mijloacelor financiare în cadrul Direcţiei Generale Finanţe.

Şef al Direcţiei Generale Finanţe Constantin Ilodenco
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