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Anexa nr. 5 Cerințe de întocmirea Raportului narativ 

 privind executarea bugetelor autorităților din instituțiile bugetare 

 

PLANUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR 

 

 

Nr 

d. 

or 

Conținutul 

cerințelor/recomandărilor 
Conținutul măsurilor 

Indicator 

de rezultat 
Termenul de 

executare 
Executarea măsurilor 

1 2 3  4 5 

HCC nr. 66 din 16 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra situațiilor financiare 

ale Universității Agrare de Stat din Moldova încheiate la 31 decembrie 2019 

 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

1.  2.5.1. să asigure evaluarea, 

clasificarea, înregistrarea și 

raportarea corespunzătoare a 

mijloacelor fixe, a terenurilor 

gestionate, a creanțelor și 

datoriilor, a provizioanelor 

curente, a imobilizărilor 

necorporale și a altor 

elemente de capital propriu; 

efectuarea reevaluării 

bunului și reflectarea în 

evidența contabilă conform 

reevaluării petrecute la 

etapa actuală. 

01.05.20

21 

Contabilitate

a 

 UASM 

In Scrisoarea nr. 20-1563 din 30.11.2020 

adresata ASP privind emiterea certificatelor de 

confirmarea a valorii cadastrale au fost ajustate 

valorile cadastrale în evidența contabilă. (vezi 

Anexa nr.1) 

 

întreprinderea măsurilor în 

urma deciziei organelor de 

ancheta cu utilizarea  

corespunzătoare  în evidența 

contabilă conform Planului 

de conturi 

- 

Contabilitate

a 

UASM 

Prin răspunsul la scrisoarea nr. 26942 din 

22.12.2020 a Inspectoratului General de Politic 

mun. Chișinău Universitatea a fost informata 

privind derularea examinării plângerilor. (vezi 

Anexa nr.1) 

 

Coordonarea cu fondatorul 

a procesului de casare a 

mijloacelor fixe. 

- 

Contabilitate

a 

 UASM 

la scrisoarea nr. 20-103 din 27.01.2021 nu a 

parvenit răspuns. (vezi Anexa nr.1) 
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corectarea în anexa 1 

”Informația privind activele 

imobilizate” la col. Nr. 5 

conform datelor corecte din 

evidența contabilă.   

01.05.20

21 

Contabilitate

a 

 UASM 

Corectarea în anexa 1 ’’Informația privind 

activele imobilizate” la col. Nr. 5 conform datelor 

corecte din evidența contabilă a fost realizați. 

(vezi Anexa nr.1) 

 

pentru corectitudinea 

prezentării situațiilor 

financiare conform 

prevederilor SNC, am 

solicitat acordul 

fondatorului ținând cont că 

în HG nr. 983 nu sunt 

prevăzute astfel de alocații. 

- 

Contabilitate

a 

 UASM 

La scrisoarea nr. 20-103 din 27.01.2021 nu a 

parvenit un răspuns. (vezi Anexa nr.1) 

 

finalizarea inventarieri cu 

stabilirea necesității 

reevaluării mijloacelor fixe 

(casarea mijloacelor fixe 

care nu pot fi supuse 

reevaluării) cu adaptarea la 

actele normative în vigoare. 

10.06.20

21 

Contabilitate

a 

 UASM 

În urma de inventarierii o parte din mijloace 

fixe (cu o valoare mai mica de 6 mii lei) au fost 

casate, iar cele cu o valoare  mai mare de 6 mii lei 

cu acordul fondatorului. (vezi Anexa nr.1) 

 

2.  2.5.2. să asigure efectuarea 

regulamentară și integrală a 

inventarierii activelor și 

datoriilor. 

Realizarea inventarierii 

activelor și datoriilor 

conform Regulamentului 

aprobat prin ordinal nr. 60 

din 29.05.2012 (anexele au 

fost elaborate în 

conformitate cu 

Regulamentul  și incluse în 

SI 1-C). 

10.06.20

21 

Contabilitate

a 

UASM 

Se executa în continuare in conformitate cu 

Regulamentul și incluse în SI 1-C.  
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HCC nr.70 din 21 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței „Măsurile prevăzute în Programul de 

conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2017-2020 au atins rezultatele scontate?” 

 

3.  

6.1.1. Să înainteze spre 

aprobare în modul 

corespunzător, reglementări 

privind regimul juridic al 

solului, normele de utilizare, 

conservare a protecției 

solurilor și să reglementeze  

drepturile și obligațiile 

tuturor participanților în 

raport cu resursele de sol 

(4.1.1) 

1.1. Promovarea și 

susținerea în comisiile 

permanente a proiectului 

Codului funciar, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului 

nr. 957/2020. 

Septemb

rie, 2021 

SPDFFIF Parțial  implementat Referitor la 

reglementarea normelor ce țin de utilizarea, 

conservarea și protecția solurilor conform 

competenței MAIA comunicăm că în proiectul 

Codului funciar au fost stabilite norme în acest 

sens. Astfel, Codul funciar a fost aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 957/2020 și remis 

Parlamentului pentru examinare și adoptare. 

Totodată, proiectul dat a fost susținut în 

Comisiile permanente ale PRM.(5 comisii). De 

asemenea, au fost examinate propunerile și 

obiecțiile prezentate în Comisiile permanente, iar 

Sinteza propunerilor cu argumentele MAIA a fost 

expediată Comisiei agricultură și industrie 

alimentară pentru examinare. Însă, în baza art. 47, 

alin. 12) din Regulamentul Parlamentului, aprobat 

prin Legea nr. 797/1996 proiectul Codului funciar 

a devenit nul. Astfel, Guvernul urmează în mod 

repetat să prezinte proiectul Codului funciar 

pentru examinare Parlamentului.  

4.  

6.1.2. Să elaboreze și să 

implementeze o procedură 

care să asigure cooperarea 

autorităților publice centrale 

și locale și a instituțiilor 

publice cu tangență la soluri 

pentru a garanta desfășurarea 

mecanismului de utilizare 

2.1. Asigurarea 

implementării 

mecanismului privind 

procedura și condițiile de 

executare a proiectelor de 

îmbunătăţiri funciare. 

 

 

Noiemb

rie, 2021 

SPDFFIF Implementat În scopul stabilirii unui 

mecanism de cooperare a autorităților 

administrative centrale și locale cu partenerii 

externi care stimulează măsurile din domeniu 

îmbunătățiri funciare (partenerii externi), în 

Calendarul activităților ce urmează a fi întreprinse 

în anul 2021, întru executarea acțiunilor 

(măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni 
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durabilă a solului, prin 

desfășurarea lucrărilor, 

instruirilor și monitorizării 

permanente a terenurilor 

utilizate în scopuri agricole 

pentru majorarea recoltei 

obținute. (4.1.3)   

2.2. Revizuirea după caz a 

Manualelor operaționale ce 

ține de stimularea măsurilor 

din domeniu îmbunătățiri 

funciare (partenerii externi). 

pentru anii 2021-2023, întru implementarea 

Programului de îmbunătățiri funciare în scopul 

asigurării managementului durabil al resurselor de 

sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin Ordinul 

MADRM nr. 46/2021, s-a stabilit un mecanism de 

coordonare a activităților între autorități și 

partenerii externi.  

 

Informația despre gradul de îndeplinire a 

indicatorilor pentru semestrul I a fost solicitată de 

la instituțiile responsabile de implementare și 

întocmit 2 Rapoarte pentru Semestrul I: 1. Raport 

privind implementarea Calendarului activităților 

ce urmează a fi întreprinse în anul 2021, întru 

executarea acțiunilor (masurilor), incluse în 

Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023, (…), 

aprobat prin Ordinul MADRM nr. 46/2021; 2. 

Raport privind implementarea Planului de acțiuni 

cu privire la Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile 

de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor pentru anul 2021, aprobat prin 

Ordinul MADRM nr. 47/2021. Rapoartele date 

pot fi vizualizate pe pagina web a MAIA: 

(https://madrm.gov.md/ro/content/raport-asupra-

implement%C4%83rii-calendarului-

activit%C4%83%C8%9Bilor-

%C3%AEntreprinse-%C3%AEn-anul-2021-

semestrul-i). 

Din aceste considerente nu este necesar de  

revizuit Manualele operaționale. 
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Totodată, pentru proiectele de îmbunătățiri 

funciare stimulate din bugetul de stat prin 

Hotărârea Guvernului nr.985/2020 a fost aprobat 

Regulamentului privind condițiile și procedura 

de acordare a subvențiilor în avans pentru 

proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare 

întru implementarea Programului de îmbunătățiri 

funciare în scopul asigurării managementului 

durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, 

care stabilește mecanismul de cooperare între 

instituțiile publice și locale care implementează 

politicile în domeniul îmbunătățiri funciare. 

5.  

2.4. Elaborarea programelor 

de instruire a deținătorilor 

de terenuri agricole privind 

măsurile de îmbunătățiri 

funciare, protecția și 

sporirea fertilității solurilor 

 

Iunie, 

2021 

     SPDFFIF    Parțial  implementat A fost elaborat 

Programul de instruire care a fost aprobat prin 

Ordinul nr. 47/2021 Planului de acțiuni cu privire 

la Programul de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole privind masurile 

de îmbunătățiri funciare, protecția si sporirea 

fertilității solurilor pentru anul 2021. 

6.   

2.5. Organizarea şi 

desfășurarea seminarelor 

zonale privind mediatizarea 

actelor normative privind 

legislația din domeniul 

fondului funciar și 

îmbunătățiri funciare. 

Trimestr

ial, 2021 

SPDFFIF Parțial implementat Astfel, prin intermediu 

platformei Zoom și în teritoriu doar Ministerul 

Agriculturii și Industriei Alimentare au organizat 

9 seminare de instruire/ mediatizare a 

reprezentanților autorităților publice locale, 

deținătorilor de terenuri, AUAI cu privire la actele 

normative și politicile din domeniul funciar și 

îmbunătățiri funciare și hidroameliorație, inclusiv 

cele în proces de implementare . În total în cadrul 

Programului de instruire/mediatizare a 

deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile 
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de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea 

fertilității solurilor până în prezent au fost 

instruite circa 650 persoane. Raportul ce ține de 

implementarea Programului dat poate fi vizualizat 

situl ministerului 

(https://madrm.gov.md/ro/content/raport-pentru-

semestru-i-2021-privind-gradul-de-realizare-

activit%C4%83%C8%9Bilor-modulului-

tematicii). 

Raportul integral pentru anul 2021 va fi plasat 

ulterior. 

7.  

6.2.1. Să asigure transmiterea 

Sistemului Informațional 

„Registrul solurilor 

Republicii Moldova” către 

Instituția Publică „Serviciul 

Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetică”, în 

conformitate cu cadrul 

normativ relevant pentru a 

putea si asigurată 

înregistrarea în evidența 

contabilă a proprietarului a 

tuturor evenimentelor 

economice relevante 

acestuia. (4.2.1 

Implementarea Obiectivului 

nr. 2) 

3.1. Asigurarea modificării 

Concepției Sistemului 

informațional „Registrul 

solurilor Republicii 

Moldova”, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 

1001/2014, pentru a stabili 

ca deținător al SI „Registrul 

solurilor Republicii 

Moldova”, Instituția 

Publică „Serviciul 

Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetică”. 

Septemb

rie, 2021 

SPDFFIF Parțial implementat Prin ordinul Ministerului 

nr. 28/2021 a fost instituit grupul de lucru pentru 

a soluționa recomandările Curții de Conturi ca 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 

de comun cu Agenția Relații Funciare și Cadastru: 

1) să asigure transmiterea Sistemului 

Informațional „Registrul solurilor Republicii 

Moldova” către Instituția Publică „Serviciul 

Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, 

în conformitate cu cadrul normativ relevant, 

pentru a putea fi asigurată înregistrarea în evidența 

contabilă a proprietarului și a tuturor 

evenimentelor economice relevante acestuia 

(4.2.1. Implementarea Obiectivului nr. 2); 2) să 

asigure revizuirea Concepției Sistemului 

Informațional „Registrul solurilor Republicii 

Moldova”, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.1001/2014, în conformitate cu Hotărârea 

Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului 

https://madrm.gov.md/ro/content/raport-pentru-semestru-i-2021-privind-gradul-de-realizare-activit%C4%83%C8%9Bilor-modulului-tematicii
https://madrm.gov.md/ro/content/raport-pentru-semestru-i-2021-privind-gradul-de-realizare-activit%C4%83%C8%9Bilor-modulului-tematicii
https://madrm.gov.md/ro/content/raport-pentru-semestru-i-2021-privind-gradul-de-realizare-activit%C4%83%C8%9Bilor-modulului-tematicii
https://madrm.gov.md/ro/content/raport-pentru-semestru-i-2021-privind-gradul-de-realizare-activit%C4%83%C8%9Bilor-modulului-tematicii
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privind modul de ținere a Sistemului 

informațional „Registrul solurilor Republicii 

Moldova”, nr. 835 /2020 (4.2.1 Implementarea 

Obiectivului nr.2); SPFFÎF a revizuit Concepția 

Sistemului Informațional „Registrul solurilor 

Republicii Moldova”, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr.1001/2014, în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de ținere a 

Sistemului informațional „Registrul solurilor 

Republicii Moldova” nr. 835/2020.  

Proiectul a fost discutat în ședințele Grupului 

de lucru, definitivat și remis Guvernului spre 

examinare și aprobare la 16 iulie 2021 prin 

scrisoarea nr. 26/05/2459. Ulterior proiectul a fost 

restituit Ministerului pentru examinare 

suplimentară. La 13 octombrie curent, a fost 

discutat în ședința Grupului de lucru, prin care s-a 

decis ca ARFC până la data de 19 octombrie 

curent, să solicite Curții de Conturi opinia asupra 

realizării recomandării ce ține de transmiterea SI 

Registrul Solurilor RM de la Î.S. „IPOT” către 

ARFC și ulterior, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 610 din 3 iulie 2018, la 7 

decembrie 2021 a fost expediat Guvernului spre 

examinare și aprobare.  

Ulterior, la 14 decembrie 2021, Guvernul a 

restituit MAIA proiectul pentru examinare 

suplimentară, deoarece lipsea expertiza juridică 

nefiind prezentată de Ministerul Justiției. 
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La moment proiectul este expediat repetat 

Guvernului spre examinare și aprobare. 

8.  

6.2.2. Să asigure revizuirea 

Concepției Sistemului 

informațional „Registrul 

solurilor Republicii 

Moldova”, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 

1001 din 10.12.2014, în 

conformitate cu 

Regulamentul Hotărârea 

Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

modul de ținere a Sistemului 

informațional „Registrul 

solurilor Republicii 

Moldova” nr. 835 din 18.1 

1.2020 (4.2.1 Implementarea 

obiectivului nr.2) 

4.1. Asigurarea elaborării și 

promovării „proiectului de 

hotărâre a Guvernului cu 

privire la modificarea 

Concepției Sistemului 

informațional „Registrul 

solurilor Republicii 

Moldova”, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 

1001 din 10.12.2014”, în 

conformitate cu actele 

normative din domeniu. 

August, 

2021 

SPDFFIF Parțial implementat Referitor la 

reglementarea normelor ce țin de utilizarea, 

conservarea și protecția solurilor conform 

competenței MAIA comunicăm că în proiectul 

Codului funciar au fost stabilite norme în acest 

sens. Astfel, Codul funciar a fost aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 957/2020 și remis 

Parlamentului pentru examinare și adoptare. 

Totodată, proiectul dat a fost susținut în 

Comisiile permanente ale PRM.(5 comisii). De 

asemenea, au fost examinate propunerile și 

obiecțiile prezentate în Comisiile permanente, iar 

Sinteza propunerilor cu argumentele MAIA a fost 

expediată Comisiei agricultură și industrie 

alimentară pentru examinare. Însă, în baza art. 47, 

alin. 12) din Regulamentul Parlamentului, aprobat 

prin Legea nr. 797/1996 proiectul Codului funciar 

a devenit nul. Astfel, Guvernul urmează în mod 

repetat să prezinte proiectul Codului funciar 

pentru examinare Parlamentului. (vezi Anexa 

nr.2) 

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr._29 din_25.06.2021 „Cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor 

financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la 31 decembrie 2020” 

Conducerii Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

1.  Să restabilească componența 

listei bunurilor transmise în 

capitalul social al 

întreprinderilor de stat. 

Conlucrarea cu APP 

întru soluționarea 

subiectului dat 

 

01.02.2022 SECGP 

MAIA 

Potrivit HG 608/2018, toate întreprinderile de stat 

au fost transmise la APP, fără întocmirea actului 

de primire predare, în conformitate cu prevederile 
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pct.23 HG 901/20105. Observația dată nu este de 

competența MAIA 

2.  Să asigure evaluarea 

bunurilor transmise în 

capitalul social al 

întreprinderilor de stat și să 

ajusteze valoarea bunurilor 

transmise ca aport în 

capitalul social în 

concordanță cu rezultatele 

evaluării. 

Conlucrarea cu APP 

întru soluționarea 

subiectului dat 

01.02.2022 SECGP 

MAIA 

Potrivit HG 608/2018, toate întreprinderile de 

stat au fost transmise la APP, fără întocmirea 

actului de primire predare, în conformitate cu 

prevederile pct.23 HG 901/20105. Observația 

dată nu este de competența MAIA 

3.  Să asigure inventarierea 

anuală a bunurilor transmise 

ca aport în capitalul social. 

MADRM prin demersul 

nr. 05-07/2661 din 

22.06.2020 a solicitat 

APP modificarea 

fondatorului, ulterior 

prin răspunsul Agenției 

nr. 14-04-3501 din 

24.07.2020 am fost 

informați că acestea sunt 

în procedură de 

insolvabilitate, totodată 

de către APP s-a creat 

un grup de lucru întru 

soluționarea subiectului 

dat. 

De adresat către ASP 

intru soluționarea 

problemei abordate 

 

01.02.2022 SECGP 

MAIA 

Potrivit HG 608/2018, toate întreprinderile de 

stat au fost transmise la APP, fără întocmirea 

actului de primire predare, în conformitate cu 

prevederile pct.23 HG 901/20105. Observația 

dată nu este de competența MAIA 
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4.  Să desemneze o persoană 

responsabilă de organizarea 

atelierelor de lucru cu 

personalul contabil, pentru a 

aborda în mod sistematic 

cerințele ordinului 

ministrului finanțelor 

nr.215/2016 privind 

respectarea regulilor și 

principiilor de evaluare a 

bunurilor imobile la valoarea 

lor justă. 

Elaborarea ordinului de 

numire a persoanei 

responsabile 

 

01.02.2022 

 

SECGP 

MAIA 

În cadrul MAIA a fost revizuit fișele de post și 

a fost inclus ca sarcină consultant principal din 

Serviciul de evidență contabilă și gestionarea 

patrimoniului. (vezi Anexa nr. 3) 

În cadrul CSPTSP a fost desemnat prin 

Ordinul 101 A/2021, persoane responsabilă. (vezi 

Anexa nr. 4) 

5.  Să încheie cu colegiile 

contracte de comodat privind 

transmiterea bunurilor 

imobile în gestiune cu 

anexarea la acesta a Listei 

bunurilor imobile transmise 

în gestiune și valorii acestora 

și asigurarea contabilizării 

valorii totale a bunurilor în 

contul 415300 „Învestiții în 

părți legate și nelegate”. 

Conlucrarea cu 

conducerea Colegiilor 

și APP pentru 

încheierea contractelor 

de comodat 

01.02.2022 SECGPSCÎ

CA 

MAIA 

Au fost încheiate 3 contracte:  

1. CEVVC - Contract nr. 21 din 06.12.2021 

2. Colegiul de Zootehnie și Medicină 

Veterinară din Brătușeni - Contract nr. 20 din 

03.12.2021 

3 .I.P ”Centru de Excelență în Horticultură și 

Tehnologii Agricole din Țaul” contract nr. 22 din 

07.12.2021 

APP a permis încheierea contractelor de 

comodat pentru următoarele I.P.: 

1. I.P  ”CEVVC” scrisoare nr. Nr. 03‐05‐ 

4752 din 23.07.2021 

2. I.P „Colegiul de Zootehnie și Medicină 

Veterinară din Brătușeni”  scrisoare 

Nr.03‐05‐2305 din 15.04.2021 

3. I.P. Colegiul Agroindustrial Ungheni 

scrisoare Nr.03‐05‐2359 din 16.04.2021 

4. I.P ”Centru de Excelență în Horticultură și 

Tehnologii Agricole din Țaul” 

5. Scrisoare Nr.03‐05‐4746 din 23.07.2021 
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IP Colegiul  

6. Agroindustrial din Râșcani scrisoare nr. 

03-05-5636 din 08.09.2021 (vezi Anexa 5) 

 

6.  Să asigure excluderea cotelor 

părți în capitalul social al 

Carierei din Cernăuți și 

Carierei din Pervomaisc în 

baza copiilor extraselor din 

Registrul de stat unificat al 

persoanelor juridice, 

antreprenorilor individuali și 

asociațiilor publice al 

Ucrainei, deținut de APP. 

Adresare către APP, 

pentru prezentarea 

informației veridice și 

excluderea cotelor părți 

în capitalul social al 

Carierei din Cernăuți și 

Carierei din Pervomaisc  

01.02.2022 SJ+ SECGP 

MAIA 

Demers la APP nr. 12/1-07/3674 din 

10.11.2021 

(vezi Anexa 6) 

7.  Să reaprobe staturile 

întreprinderilor, fondator al 

căror conform înscrisurilor 

sunt structurile vechi 

reorganizate, cu înregistrarea 

modificărilor în Registrul 

întreprinderilor și 

organizațiilor deținut de 

ASP. 

Conlucrarea cu APP și 

ASP întru soluționarea 

subiectului dat 

01.02.2022 SECGP 

MAIA 

Nu este necesar, deoarece Ministerul a revenit 

la denumirea veche MAIA 

8.  Să clarifice cu ASP situațiile, 

conform cărora, la  Î.S. nu 

este indicat că fondator al 

acestora este MADRM. 

Adresare către ASP 

întru soluționarea 

subiectului dat 

01.02.2022 SECGP 

MAIA 

Adresare la ASP nr. 12/1-07/3900 din 

31.11.2021, APP 12/1-07/3899 din 30.11.2021 

De asemenea au fost înaintate demersuri la 

administratorii insolvabilității  nr. 12/1-07/3945, 

12/1-07/3946, 12/1-07/3947, 12/1-07/3937 

12/1-07/3936 (vezi Anexa nr.7) 
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9.  Să instituie o comisie internă, 

care va determina valoarea de 

recunoaștere a 82 de loturi de 

teren în conformitate cu 

Legea nr. 1308-XIII din 25 

iulie 1997, cu înregistrarea 

ulterioară a valorii evaluate 

în soldul grupei de conturi 

371 „Terenuri”. 

Conlucrarea cu 

instituțiile din 

subordine și calcularea 

prețului conform Legii 

nr. 1308/97 

01.02.2022 SECGP 

MAIA 

Comisia din cadrul CSTSP a calculat prețul 

normativa terenului din Tvardița din 

01.12.2021(vezi Anexa nr. 8) 

Prin Ordinul SSPIASPH nr. 120/2021, s-a 

inclus în evidența contabilă a bunurilor imobile 

evaluate. (vezi Anexa nr.9) 

MAIA a prezentat terenurile cu indicarea 

numerelor cadastrale și suprafața acestora pentru 

care s-a solicitat calcularea prețului normativ, 

conform Legii 1308/1997, de la următoarele 

instituții subordonate, se anexează (vezi Anexa 

4.1.a-4.4.a)  

10.  Să se adreseze la serviciul 

cadastral teritorial în raza de 

acțiune a căruia este amplasat 

terenul pentru obținerea 

informației cu privire la 

valoarea cadastrală a 20 de 

loturi de teren, cu 

înregistrarea ulterioară a 

valorii cadastrale în soldul 

grupei de conturi 371 

„Terenuri”. 

Conlucrarea cu 

instituțiile din 

subordine și adresarea 

către ASP cu calcularea 

prețului conform Legii 

nr. 1308/97 

01.02.2022 SECGP 

MAIA 

Din totalul de loturi 20 numai 12 sunt ale 

MAIA 

Au fost prezentate extrasele din RBI la 

următoarele instituții: 

 

1. Adresare IȘPHTA 12/1-07/35 din  

10.01.2022 (7 terenuri). 

2. Adresare ICCC Selecția  12/1-07/36 din 

10.01.2022 (2 terenuri). 

3. Adresare SSIAAPH 12/1-07/39 din 

10.01.2022 (3 terenuri). ( vezi Anexa 10) 

11.  Să desemneze o persoană 

care să clarifice situațiile cu 

înscrisurile din RBI privitor 

la apartenența terenurilor 

contabilizare, dar care 

conform înscrisurilor din PBI 

aparțin terțelor, cu ajustarea, 

după caz, sau a înscrisurilor 

Conlucrarea cu 

instituțiile din 

subordine și ASP 

pentru clarificarea 

situației 

01.02.2022 SECGP 

MAIA 

În cadrul CSTSP s-a desemnat persoană 

responsabilă pentru clarificarea situațiilor cu 

înscrisuri RBI Ordin 102A/2021(vezi Anexa nr. 

11) 

Au fost prezentate extrasele din RBI la 

următoarele instituții:  

1.Adresare ICCC Selecția  12/1-07/36 din 

10.01.2022 (4 terenuri) 
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în RBI, sau a soldului grupei 

de conturi 371 „Terenuri”. 

2. Adresare Comisia de stat pentru testarea 

soiurilor de plante 12/1-07/37 din 10.01.2022 (1 

teren). 

3. Adresare Serviciul special pentru influenta 

active asupra proceselor hidrometeorologice 

12/1-07/39 din 10.01.2022 (7 terenuri).  

Au fost prezentat extrasul din RBI  

1. Adresare I.F. Porumbeni 12/1-07/38 din 

10.01.2022 (1 clădire). (vezi Anexa 12 - 14) 

 

 

12.  Să asigure evaluarea și 

înregistrarea în evidența 

contabilă a valorii a 99 de 

clădiri. 

Adresare către 

instituțiile din subordine 

pentru a evalua clădirile, 

care ulterior vor fin 

înregistrate în evidenta 

contabila 

01.02.2022 SECGP 

MAIA 

Demers: 

1. IP Porumbeni nr. 12/1-07/4022 din 

10.12.2021 

2. I.P. ICCC Selecția nr. 12/1-07/4021 din 

10.12.2021 

3. Comisia de stat pentru testarea soiurilor de 

plante 12/1-07/4020 din 10.12.2021 

4. I.P. ISPBZMV nr. 12/1-07/4019 din 

10.12.2021(vezi Anexa nr. 15) 

5. IP IPAPS Dimo 12/1-07/4018 din 

10.12.2021(vezi Anexa nr. 15) 

6. CSTSP  a trecut bunul imobil de la contul 

311 la contul 312 (vezi Anexa nr. 16) 

Din 74 clădiri neînregistrate ale Serviciul 

Special pentru influențe Active asupra Proceselor 

Hidrometeorologice 67 urmează a fi înregistrate 

potrivit PHG prezentat de APP număr unic 

508/APP și răspunsul MAIA nr. 12/1-07/3975 din 

06.12.2021   (vezi Anexa nr. 17 și 18) 
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13.  Să se conformeze refuzurilor 

generate de reevaluare și 

prezentare a activelor la 

valoarea lor justă, stabilite în 

ordinul ministrului finanțelor 

nr.215/2016. 

Conlucrarea cu 

instituțiile din subordine 

întru soluționarea 

subiectului dat 

01.02.2022 SECGP 

MAIA 

 

14.  Să asigure reevaluarea și 

înregistrarea în evidența 

contabilă a valorii activelor 

uzate complet, dar care 

continuă să fie utilizare în 

procesul operațional, la 

valoarea lor justă cu aplicarea 

regulilor și principiilor de 

recunoaștere si evaluare a 

activelor, dar și cu 

prevederea unei evaluări 

periodice a caracterului 

rezonabil al valorii activelor. 

Solicitarea informației 

privind măsurile 

întreprinse privind 

crearea comisiilor de 

reevaluare a activelor 

uzate. Includerea în 

raportul anual 2021. 

1. Efectuarea 

modificărilor ce se 

impun în Regulamentul 

de activitatea a Comisiei 

pentru inventarierea 

patrimoniului și casarea 

bunurilor materiale. 

2. Reevaluarea 

activelor uzate, care 

continuă să fie utilizate, 

în cadrul procesului de 

inventariere a 

patrimoniului conform 

Ordinul ANRANR 

2/2021 

01.02.2021 

 
MAIA 

 

 

15.  să asigure inventarierea 

totală a SI gestionate, în 

scopul identificării SI 

Crearea unei comisiei 

care va evalua starea și 

funcționalitatea SI. 

01.02.2021 

 

SIT 

MAIA 

Sa instituit comisa de inventariere prin ordin 

(vezi Anexa nr. 19) 
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nefuncționale și neutilizate, 

cu întreprinderea măsurilor 

de rigoare impuse de cadrul 

regulator. 

Casarea SI 

nefuncționale de către 

comisie 

Instituțiile 

din 

subordine 

 

16.  să intensifice controlul 

asupra realizării măsurilor de 

asigurare a funcționării 

sistemului de CIM în cadrul 

tuturor instituțiilor 

subordonate MADRM. 

Elaborarea și revizuirea 

actelor administrative 

conform SNCI 

01.02.2022 

MAIA 

Instituții 

subordonate 

S-a desemnat prin Ordin  coordonator pentru 

menținerea și dezvoltarea sistemului CIM (10) 

Grupul de lucru management managementul 

financiar și control Ordinul  IP CTAS 102a/2021, 

cu privire la CIM  

A fost numit în cadrul SSPAPH, persoana 

responsabilă de coordonarea raportării CIM 

instituțional (vezi Anexa nr.20) 

17.  să instituie în cadrul 

sistemului ministerial 

subdiviziuni de audit intern 

în conformitate cu 

prevederile art.19 din Legea 

privind controlul financiar 

public intern nr.229 din 

23.09.2010. 

Realizarea misiunilor 

audit intern conform 

SNAI și cadrul 

Normativ  

Raportarea eficienței 

activității realizate de  

auditul intern  

01.02.2022 

MAIA 

Instituții 

subordonate 

A fost instituit 0,5 funcție de audit intern. Dar 

nu a fost angajat. (vezi Anexa nr.21) 

 

 

18.  să stabilească a persoană 

responsabilă de monitorizare 

și control periodic asupra 

implementării 

recomandărilor înaintate de 

Curtea de Conturi în cadrul 

prezentei misiuni de audit. 

Elaborarea ordinului de 

numire a persoanei 

responsabile 

Stabilirea și aprobarea 

funcției privind 

monitorizarea și control 

periodic asupra 

implementării 

recomandărilor CC 

01.02.2022 

MAIA 

Instituții 

subordonate 

A fost desemnat prin ordin persoana 

responsabilă de monitorizarea și controlul 

periodic privind implementarea recomandărilor 

Curții de Conturi  

Realizat Ordin CMI nr.32/2021,  

A fost desemnate persoanele responsabile de 

comunicarea cu echipa  Curții de Conturi (vezi 

Anexa nr.22) 
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19.  să înregistreze la organele 

cadastrale, pe măsura 

obținerii documentelor care 

certifică/justifică delimitarea 

proprietății publice, 

drepturile patrimoniale 

asupra bunurilor imobile 

gestionate. 

 Conlucrare cu IPOT 

instituții din subordine 

cu ulterioara adresare 

către ASP pentru 

înregistrarea drepturilor 

patrimoniale 

Înregistrarea bunurilor 

imobile la organele 

cadastrale  

01.02.2022 SECGP SJ 

 

MAIA 

Instituții 

subordonate 

Recomandare nu este aplicabil MAIA 

Conform HG 63/2019, APP are atribuția de a 

delimita și  înregistra bunurile imobile. Prin 

urmare MAIA, în calitate de fondator, doar 

coordonează materialele de delimitare a 

structurilor organizaționale din subordinea 

ministerului. La momentul actual este în proces 

delimitarea și înregistrarea bunurilor imobile. 

20.  să asigure raportarea 

corespunzătoare și veridică 

către APP a valorii bunurilor 

imobile și terenurilor 

gestionate. 

De analizat un 

mecanism de verificare 

corectă a datelor 

prezentate de comun cu 

APP 
01.02.2022 

SECGP 

MAIA 

Prin demersurile 

  1. ICCC Selecția  12/1-07/36 din 10.01.2022  

2. IȘHPTA 12/1-07/35 din 10.01.2022  

3.SSIAAPH 12/1-07/39 din 10.01.2022  

Au fost prezentate extrasele din RBI inclusiv 
estimarea bunurilor și totodată s-a solicitat ca 
ulterior să fie prezentate date veridice, conform 
extraselor, în anexa nr. 14 la HG 675/2008 (vezi 

Anexa nr. 23) 

21.  să solicite extrasele de la ASP 

pentru bunurile imobile care 

aparțin terților în scopul 

contabilizării 

corespunzătoare a situaților 

patrimoniale. 

Adresare către ASP 

pentru prezentarea 

informației veridice în 

scopul soluționării 

subiectului dat 
01.02.2022 

SECGP 

MAIA 

MAIA a prezentat extrasele la instituții din 

subordine.  

1. ICCC Selecția  12/1-07/36 din 10.01.2022  

2. SSIAAPH 12/1-07/39 din 10.01.2022  

3. CSTSP 12/1-07/37 din 10.01.2022 

4.IP IF ”Porumbeni” 12/1-07/38 din 

10.01.2022  (vezi Anexa nr. 24) 

 

22.  să întreprindă măsuri pentru 

realizarea propunerilor 

comisiei de inventariere a 

bunurilor rămase în sediul 

vechi al MAIA. 

Elaborarea ți 

promovarea HG, 

privind transmiterea a 

bunurilor din sediul 

vechi al MAIA, către 

AAIJ 

01.02.2022 
SJ 

MAIA 

S-a elaborat proiectul hotărârii de Guvern, care 

urmează să fie promovat în anul 2022. (vezi 

Anexa nr. 25) 
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23.  să asigure transferarea 

resurselor financiare în 

strictă conformitate cu 

necesarul de resurse. 

Solicitarea informației 

justificative conform 

cadrului normativ la 

transferul resurselor 

financiare pentru 

necesarul de resurse.  

31.12.2021 

SECGP 

 

MAIA 

 

24.  să asigure transferarea 

resurselor financiare în 

strictă conformitate cu 

necesarul de resurse. 

Diminuarea pentru anul 

următor a necesarului de 

alocații aprobate UASM cu 

6,6 mil.lei sau returnarea lor 

la bugetul de stat prin 

restituirea alocațiilor 

neutilizate din anii 

precedenți. 

transferarea resurselor 

financiare în strictă 

conformitate cu 

necesarul de resurse 

01.02.2022 

Consiliul 

UAȘM 

Secția 

financiară 

MAIA 

Finanțarea serviciilor educaționale pentru 

realizarea planului de pregătire a cadrelor de 

specialitate să efectuează strict conform 

contractului (anual) de prestare a serviciilor, 

înregistrat la Trezoreria Regională Chișinău.   

Finanțarea prestatorului de servicii să efectuează 

lunar numai după prezentarea pachetului de 

documente semnat de prestator, și anume: actul de 

predare-primire a lucrărilor, factura fiscală, 

raportul privind executarea devizului de 

cheltuieli, calculele privind achitarea salariilor, 

burselor și copiile facturilor fiscale privind 

datoriile față de furnizori de energie termică, 

electrică, apă, canalizare și etc.  

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor 

nr.130 din 07.09.2019 prestatorul de servicii 

trimestrial prezintă rapoartele financiare privind 

executarea finanțărilor. 

Totodată este de menționat, că prestatorul de 

servicii poartă răspundere pentru utilizarea 

mijloacelor obținute  conform destinației. 

25.  să asigure planificarea 

adecvată a necesităților de 

alocații bugetare și după caz, 

dacă pe parcursul anului se 

atestă ca donatorul nu va 

debursa mijloace financiare 

Înaintarea propunerilor 

de rectificare a 

bugetului pentru anul 

2020, 
01.02.2022 

MAIA 

CMÎ 

CMI a transmis MAIA proiectul bugetului 

2022, octombrie 2021 
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în volum planificat, să 

înainteze propuneri de 

rectificare a bugetelor 

proprii. 

Planificarea eficientă a 

bugetului pentru anul 

2022 

26.  să asigure un management 

corespunzător al resurselor 

umane, cu acordarea 

personalului angajat a zilelor 

de concediu anual conform 

prevederilor cadrului 

regulator. 

-acordarea concediului 

anual conform 

programării în fiecare 

an; 

-acordarea din contul 

concediilor nefolosite 

pe parcursul anului, 

-lichidarea restanțelor la 

concediul anual, 

Evidența strictă a 

graficului concediilor 

funcționarilor 

ANRANR 

 

01.02.2022 

AGRM 

SRU 

MAIA 

 

27.  Conducerii Institutului de 

Cercetări pentru culturile 

de Câmp „Selecția” Bălți 

Sa asigure raportarea 

regulamentara a diferențelor 

încasate de la BC Moldova 

Agroindbanc S.A., cu 

încasarea acestora la 

veniturile generale ale 

bugetului de stat la CBE 

141221 „Dividende primite 

de la cota parte a proprietății 

Raportarea despre 

încasarea veniturilor 

generale ale bugetului 

de stat. 

01.02.2022 

Directorul 

ICCC, 

Selecția 
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publice în societățile pe 

acțiuni în bugetul de stat”. 

28.  Conducerii AIPA: 

Sa respecte prevederile 

cadrului regulator aferent 

retribuirii muncii prin 

respectarea limitelor de 

alocații pentru acordarea 

premiilor unice și calcularea 

deplină a diferențelor de 

salariu. 

1.Evaluarea lunară a 

fondul de retribuire a 

muncii pentru acordarea 

premiilor unice și 

oferirea acestora în 

limita alocațiilor 

disponibile; 

 

2. Calcularea și 

achitarea în mărime 

deplină a diferențelor de 

salariu. 

 

3. Estimarea necesarului 

de alocații pentru premii 

unice pe anul 2022 în 

limita stabilită de cadrul 

regulator. 

August- 

decembrie 

2021 

 

Permanent 

 

Septembrie 

2021 

Direcția 

finanțe și 

buget 

AIPA 

 

Implementat 

1.Lunar a fost evaluat fondul de retribuire a 

muncii pentru acordarea premiilor unice, acestea 

fiind oferite în limita alocațiilor disponibile; 

 

2. Diferențele de salariu sunt calculate și 

achitate în mărime deplină; 

 

3. Necesarul de alocații pentru premii unice pe 

anul 2022 a fost estimat în limita stabilită de 

cadrul regulator. 

29.  Excluderea practicii de 

achitate a plăților salariale 

din calculate pentru 

decembrie a anului de 

gestiune în luna decembrie. 

1. Achitarea plăților 

salariale calculate 

pentru luna decembrie a 

anului 2021 în luna 

ianuarie 2022. 

01.02.2022 

2022 

 

Direcția 

finanțe și 

buget 

AIPA 

 

Achitarea plăților salariale calculate pentru 

luna decembrie a anului 2021 se va efectua în luna 

ianuarie 2022, cu excepția  achitării 

indemnizațiilor de concediu, indemnizațiilor 

pentru incapacitate temporară de muncă, a 

avansul din salariu solicitat de angajați, 

indemnizațiilor la încetarea acțiunii contractului 

de muncă. 
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30.  Conducerii IPAPS N. Dimo 

Să efectueze inventarierea 

creanțelor cu confirmarea lor 

prin acte de verificare în 

scopul raportării veridice a 

creanțelor. 

Inventarierea creanțelor 

și raportarea veridice 

01.02.2022 
IPAPS N. 

Dimo 

 

31.  Conducerii ICCC 

„Selecția” 

Să inventarieze informațiile 

reflectate în conturile extra 

bilanțiere pentru reflectarea 

credibilă a solului contului 

extra bilanțier 822420 „Alte 

conturi extra bilanțiere”. 

Inventarierea 

informațiilor la contul 

extra bilanțierilor 

01.02.2022 
ICCC 

„Selecția” 

S-a încasat devidente de la BC ”Moldova-

Agroinbank” SA, pentru anii 2017, 2018,2020 în 

suma de 1882554,20 lei și pe data de 23.11.2021 

a fost vărsată la  bugetul de stat. (vezi Anexa 

nr.26) 

 

32.  Conducerii MADRM de 

comun cu MF: 

Să revizui statutul de 

executor de buget atribuit 

ONVV și să asigure 

acordarea subsidiilor în 

conformitate cu regulile 

generale de bugetare. 

Revizuirea cadrului 

normativ 

Revizuirea statului de 

executor de buget. 

Notificarea MAIA 

despre modificările 

realizate; 

Gestionarea corect a 

subsidiilor acordate 

01.02.2022 

SPVBA 

SJ 

ONVV 

 

33.  Conducerii MADRM de 

comun cu Institutul de 

Cercetări pentru Culturile 

de Câmp ,,Selecția": 

Să întreprindă măsuri de 

rigoare stipulate în HG 

500/1998 pentru prezentarea 

veridică în rapoartele 

Crearea comisiei de 

casare  

01.02.2022 

Serviciu 

evidența 

contabilă și 

patrimoniu 

Solicitare 12/1-07/4021 din 10.12.2021 (vezi 

Anexa nr. 27) 
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financiare a valorii activelor 

existente și real gestionate. 

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr._46 din_29.07.2021 „Cu privire la Raportul auditului conformității asupra 

achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în anii 2019-2020” 

1. 

 

1.2. consolidarea măsurilor 

de control intern în scopul 

asigurării conforme a 

întregului proces de efectuare 

a achizițiilor publice, în 

special de achiziționare a 

lucrărilor cu caracter capital 

(pct.4.1; 4.2; 4.3) 

Fortificarea controlului 

intern în asigurarea 

procesului de efectuare 

a achizițiilor speciale 

01.07.2022 MAIA 

structurilor 

organizaționa

le 

Realizat 

https://www.centrulmetodic.md/categorie/achizitii

-publice/ 

Realizat Procese verbale a grupului de lucru.  

 

2 

 

1.3. desemnarea conformă a 

grupului de lucru pentru 

achiziții și stabilirea 

atribuțiilor concrete 

membrilor acestuia (inclusiv 

pentru achiziții de valoare 

mică și monitorizarea 

respectării clauzelor 

contractuale) (pct.4.1.2) 

Emiterea sau 

completarea actelor 

administrative de 

instituire a grupului de 

lucru pentru achiziții, 

cu desemnarea 

atribuțiilor pentru 

membrii grupului de 

lucru pentru achiziții 

01.12.2021 MAIA CMI 

IȘPBZMV 

IP „N. 

Dimo”; ICCC 

„Selecția”;  

IPIF 

„Porumbeni” 

A fost elaborat Ordinul prin care s-a numit 

membrii supleanți cu stabilirea atribuțiilor 

grupului de lucru. (vezi Anexa nr.28) 

3 

 

1.4. instituirea măsurilor de 

control, prin care să excludă 

divizarea achizițiilor publice, 

iar cazurile admise să fie 

susținute cu justificări 

documentate, care ar 

demonstra că divizarea 

acestora nu va afecta 

Instruirea membrilor 

Grupului de lucru 

pentru achiziții cu 

privire la legislația din 

domeniul achizițiilor 

publice de valoarea 

mică. 

Anual  MAIA 

Structurile 

organizaționa

le 

Conducătorul 

entității ce,  

 

Este inclus ca un obiectiv ”de a organiza 

ateliere de lucru” de către angajatului din cadrul 

Secției Juridice în Trimestrul II,  2022 

https://www.centrulmetodic.md/categorie/achizitii-publice/
https://www.centrulmetodic.md/categorie/achizitii-publice/
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transparența și concurența 

(pct.4.2.2); 

4 1.5. monitorizarea și 

controlul executării 

contractelor de achiziții 

publice, cu desemnarea 

persoanelor responsabile 

(pct. 4.2.3) 

Întocmirea rapoartelor 

de monitorizare a 

contractelor de achiziție 

publică și publicarea 

acestora 

Trimestrial MAIA 

Structurile 

organizaționa

le 

(Grupului de 

lucru pentru 

achiziții din 

cadrul) 

 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare de comun cu Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole s. Țaul 

5 să asigure reflectarea corectă 

în registrele de evidență 

contabilă a cheltuielilor 

pentru reparația capitală a 

mijloacelor fixe, cu 

majorarea capitalizării 

valorii aferente 

reconstrucției Centrului de 

Excelență în Horticultură și 

Tehnologii Agricole s. Țaul 

(pct.4.3.3); 

 

Elaborarea și emiterea 

unui Ordin prin care să 

se capitalizeze volumul 

lucrărilor efectuate 

Octombrie 

2021 

MAIA 

SECGP 

SJ 

S-a transmis terenul, mijloacele fixe și alte 

active proprietate publică. (vezi Anexa nr.29) 

 

Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” 

6 să asigure capitalizarea 

valorii mijlocului de 

transport, cu 41,0 mii lei 

(pct.4.2.2) 

Capitalizarea mijlocului 

de transport 

31.12.2021 ICCC 

”Selecția” 

Prin Ordinul 127/2021, cu privire la 

inventarierea și casarea patrimoniului institutului, 

unde a fost inclus și creanțele și datoriile la 

situația 31.12.2021, concomitent și a creanțelor  

reflectate la contul extra bilanțier 822420. Ulterior 

s-a adresat la IP ASP (vezi Anexa nr. 30) 
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Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare de comun cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

7 5.1. să analizeze starea 

obiectivului de construcție a 

Clinicii veterinare a 

Universității Agrare de Stat 

din Moldova, cu luarea 

deciziei privitor la 

continuarea sau nu a 

lucrărilor de construcție si, 

după caz, a deciziei de 

conservare a obiectivului 

nefinisat sau de revizuire a 

documentației de proiect în 

contextul necesității 

obiectivului în modul 

conceput în documentația de 

proiect ori revizuirea 

acesteia reieșind din 

necesitatea și disponibilitatea 

resurselor financiare pentru 

finisarea lui (pct. 4.3.3) 

Analiza obiectului 

pentru luarea deciziilor 

ulterioare. 

01.07.2022  

Crearea în cadrul UASM a comisiei de 

evaluare a stării obiectivului nefinisat 

”Construcția clădirilor Clinicii veterinare a 

UASM” prin ordinul 11//2021, (vezi Anexa nr. 

31) 

 

8 Efectuarea unui studiu 

de fezabilitate pentru a 

aprecia eficiența 

continuării investițiilor 

în Clinica veterinare a 

Universității Agrare de 

Stat din Moldova 

Semestrul 

II, 2022 

MAIA 

SECGP 

SCÎCA 

SJ 

UASM 

Entitatea 

selectată 

pentru 

efectuarea 

studiului de 

fezabilitate 

9 5.2. să analizeze și să 

revizuiască situația cu privire 

la utilizarea gratuită a 

energiei electrice de către 

executantul lucrărilor de 

construcție a Clinicii 

veterinare a UASM, în 

condițiile sistării lucrărilor 

încă din anul 2016, cu 

Soluționarea situației cu 

privire la utilizare 

gratuită a energiei 

electrice de către 

executantul lucrărilor 

de construcție a Clinicii 

veterinare a UASM 

Trimestrul 

IV, 2021 

Universitatea 

Agrară de 

Stat din 

Moldova 

Prin scrisoarea 25-992/2021 adresată 

antreprenorialului SRL ”Getracon Grup” i-a fost 

remis proiectul contractului de refacturate a 

energiei electrice consumate pentru semnare. 

Crearea comisiei în baza Ordinului UASM 

115-A/2021. (vezi Anexa nr. 32) 
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asigurarea compensării 

cheltuielilor respective de 

către executantul lucrărilor 

către UASM (pct.4.3.3) 

 

 


