
 1 

Nota explicativă 
la darea de seamă privind activitatea de inspectare (control) financiară  

a Inspecţiei financiare pe parcursul la 12 luni ale anului 2013 

 

 
I. Informaţie generală 

 

Inspecţia financiară pe parcursul la 12 luni ale anului 2013 şi-a desfăşurat 

activitatea întru executarea Programului activităţii de inspectare (control) 

financiară, însărcinărilor centralizate şi a solicitărilor parvenite suplimentar, ţinînd 

cont şi de cerinţele actuale privind implementarea noilor metode de organizare şi 

desfăşurare a activităţii de inspectare (control) financiară pentru asigurarea 

eficienţei ei, precum şi optimizarea activităţii de inspectare (control) financiară în 

ansamblu.  

În cadrul inspectărilor o deosebită atenţie a fost acordată asupra respectării de 

către executorii de buget a cadrului normativ privind utilizarea conformă şi 

eficientă a mijloacelor financiare şi asigurării integrităţii patrimoniului public. 

În perioada raportată, în total la entităţile publice, Î.S., Î.M., S.C. şi alte 

entităţi cu cota-parte a Statului au fost efectuate 1587 inspectări (controale) 

financiare, inclusiv conform Programului activităţii de control – 1146, la 

solicitările organelor de drept – 163, la indicaţiile conducerii de vîrf a republicii –  

10, la însărcinările Ministerului Finanţelor – 38, în baza petiţiilor şi altor solicitări 

– 230. 

Din numărul total de inspectări (controale) financiare efectuate – 333 au 

constituit inspectări financiare totale şi 1254 – inspectări financiare tematice.  

La entităţile publice au fost efectuate în total 1119 inspectări (controale) 

financiare, ceea ce constituie 70,5 la sută din numărul total de inspectări efectuate.  

Totodată, au fost efectuate 468 inspectări (controale) financiare la Î.S., Î.M., 

S.C. şi alte entităţi cu cota-parte a Statului, ceea ce constituie 29,5 la sută din 

numărul total de inspectări efectuate. De menţionat, că gradul de acoperire cu 

inspectări financiare a Î.S., S.C., în care statul deţine o cotă-parte a constituit 89,5 

la sută (468/523). 

Concomitent, în cadrul inspectărilor au fost efectuate controale de 

contrapunere la 312 agenţi economici, care au avut raporturi economice cu 

entităţile publice supuse verificării. 

Materialele inspectărilor şi controalelor efectuate denotă, că în activitatea 

entităţilor supuse inspectărilor (control) financiare persistă multiple lacune şi 

încălcări ale prevederilor legislaţiei şi ale actelor normative în vigoare, drept 

consecinţă fiind cauzate pagube statului, exprimate prin cheltuieli nelegitime, 

lipsuri de mijloace băneşti şi valori materiale, utilizate mijloace bugetare contrar 

destinaţiei, neînregistrate în evidenţa contabilă a fondurilor fixe şi a altor valori 

materiale, precum şi admiterea veniturilor ratate de la darea în arendă a terenurilor. 
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În rezultatul inspectărilor (controalelor) financiare efectuate la entităţile 

supuse verificării au fost: 

 depistate pagube cauzate statului în sumă totală de 112,3 milioane lei, 

din care cheltuieli nelegitime 57,6 milioane lei, lipsuri de bunuri materiale şi 

mijloace băneşti 5,5 milioane lei şi alte pagube 49,2 milioane lei; 

 calculate sume la buget – 13,4 milioane lei, inclusiv dividende/defalcări 

– 2,9 milioane lei, sancţiuni economice – 7,2 milioane lei, alte sume – 3,3 milioane 

lei; 

 aplicate sancţiuni contravenţionale – 1,4 milioane lei; 

 stabilite cheltuieli neregulamentare – 141,3 milioane lei.  

În rezultatul acţiunilor întreprinse, inclusiv în cadrul efectuării inspectărilor ş i 

controalelor, au fost întreprinse următoarele acţiuni:  

 au fost acoperite pagube în sumă totală de 24,0 milioane lei, inclusiv 

cheltuieli nelegitime – 11,2 milioane lei, lipsuri de bunuri materiale şi mijloace 

băneşti – 3,1 milioane lei, altă pagubă – 7,7 milioane lei şi în baza materialelor 

inspectărilor (controalelor) efectuate în anii precedenţi – 2,0 milioane lei; 

 din sumele calculate suplimentar la buget s-au încasat 13,8 milioane lei 

sau 57,5 la sută din suma totală calculată; 

 în total din suma venitului ratat calculat (35,4 milioane lei) a fost încasat 

1,1 milioane lei; 

 întru acoperirea integrală a pagubei cauzate statului şi tragerea la 

răspundere a persoanelor vinovate, în perioada raportată au fost remise spre 

examinare în adresa organelor de drept 277 materiale de inspectări, suma totală 

constituind 132,7 milioane lei.  

Analiza rezultatelor activităţii de inspectare (control) financiară a fiecărei 

direcţii din cadrul Inspecţiei financiare pe parcursul la 12 luni ale anului 2013 pe 

principalii indicatori de performanţă este prezentată în Anexa nr.1. 

 

 
II. Analiza rezultatelor activităţii de inspectare (control) financiară a  

Inspecţiei financiare pe parcursul la 12 luni ale anului 2013  

comparativ cu 12 luni ale anului 2012 

 

În rezultatul analizei rezultatelor activităţii de inspectare (control) financiară a 

Inspecţiei financiare pe parcursul la 12 luni ale anului 2013 comparativ cu 12 luni 

ale anului 2012 s-a constatat că indicatorii au înregistrat o dinamică pozitivă pe 

parametrii cantitativi (Anexa nr.2). 

Astfel, pe parcursul la 12 luni ale anului 2013 au fost efectuate cu 258 

inspectări (controale) financiare (sau cu 19%) mai mult decît în perioada similară a 

anului precedent. 
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De asemenea, printre indicatorii de performanţă care au avut o dinamică 

pozitivă, fiind înregistrate practic valori duble pe parcursul la 12 luni ale anului 

2013 comparativ cu perioada similară a anului precedent, se califică:  

  au fost supuse inspectării mijloacele financiare în sumă de 29,8 

miliarde lei, ceea ce constituie 81,3% în raport cu partea de cheltuieli executată a 

bugetului public naţional, şi cu 9,9 miliarde lei mai mult comparativ cu 12 luni ale 

anului 2012; 

  depistată pagubă : 112,3 milioane lei, cu 41,9 milioane lei sau de 1,6 ori 

mai mult comparativ cu 12 luni ale anului 2012; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  acoperită pagubă : 24,0 milioane lei, cu 0,1 milioane lei mai mult 

comparativ cu 12 luni ale anului 2012.  
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Deşi pe parcursul la 12 luni ale anului 2013 au fost calculate sume – 15,8 

milioane lei, cu 7,2 milioane lei mai puţin comparativ cu 12 luni ale anului 2012, 

sumele încasate la buget pe parcursul la 12 luni ale anului 2013 au constituit  –   

13,8 milioane lei, cu 3,9 milioane lei sau cu 39 la sută mai mult comparativ cu 12 

luni ale anului 2012. Respectiv, dacă pe parcursul la 12 luni ale anului 2012 

ponderea sumelor încasate/calculate sume a constituit 43%, atunci pe parcursul la 

12 luni ale anului 2013 această pondere a constituit 88%. 

 

Analiza rezultatelor activităţii de inspectare (control) financiară a fiecărei 

direcţii din cadrul Inspecţiei financiare pe parcursul la 12 luni ale anului 2013 

comparativ cu 12 luni ale anului 2012 este prezentată în Anexa nr.3. 

 

 


