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I. OPINIE CU REZERVE  

Am auditat rapoartele financiare consolidate1 ale Ministerului Justiției pentru exercițiul încheiat la 31 

decembrie 2019, care cuprind Bilanțul contabil, Raportul privind veniturile și cheltuielile, Raportul privind 

fluxul mijloacelor bănești, Raportul privind executarea bugetului, Raportul narativ privind executarea 

bugetului pentru anul 2019, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. În opinia noastră, cu 

excepția efectelor unor aspecte descrise în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve”, rapoartele 

financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul 

de raportare financiară aplicabil2. 

II. BAZA PENTRU OPINIA CU REZERVE 

2.1. Neaplicarea regulilor generale de evaluare3 în cazul a 83 de terenuri cu suprafața totală de 144,8 ha 

de către Ministerul Justiției și unele instituții din subordine4 a condiționat denaturarea semnificativă a 

soldului subclasei „Active neproductive” din rapoartele financiare consolidate, acesta fiind subevaluat cu 

suma de 160,4 mil. lei.  

2.2. Nerespectarea de către unele instituții din subordinea Ministerului Justiției a reglementărilor5 privind 

calcularea uzurii și amortizării a dus la denaturarea semnificativă a soldului subclasei „Uzura mijloacelor 

fixe și amortizarea activelor  nemateriale” din rapoartele financiare consolidate cu suma totală de 6,4 

mil.lei. 

2.3. Deși, în temeiul prevederilor legale6, funcția de fondator al întreprinderilor de stat din cadrul 

sistemului penitenciar a fost preluată de Agenția Proprietății Publice, valoarea capitalului social de 9,2 

mil.lei a continuat, în anul 2019, să fie raportată în situațiile financiare consolidate de către Ministerul 

Justiției, fiind reflectată în evidența contabilă a Administrației Naționale a Penitenciarelor. Ca rezultat,    

s-a denaturat semnificativ soldul subclasei „Creanțe interne” din rapoartele financiare consolidate, 

acesta fiind supraevaluat cu 9,2 mil. lei. Situația respectivă a fost cauzată de faptul că Administrația 

Națională a Penitenciarelor n-a transmis valoarea capitalului social către Agenția Proprietății Publice, 

după cum prevede Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică7. 

2.4.   

                                                           
1 Bilanțul contabil (Forma FD-041); Raportul privind veniturile și cheltuielile (Forma FD-042); Raportul privind fluxul mijloacelor bănești (Forma FD-043); 
Raportul privind executarea bugetului (Forma FD-044); Raportul narativ privind executarea bugetului pentru anul 2019. 
2 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și 
raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 
09.12.2019 „Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2019”; Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30.12.2016 
„Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.  
3 Ordinul ministrului finanțelor nr.216  din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice 
privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar” (în continuare - Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015). 
4 Administrația Națională a Penitenciarelor, Inspectoratul Național de Probațiune, Penitenciarul nr.1 - Taraclia, Penitenciarul nr.2 - Lipcani, Penitenciarul nr.3 
- Leova, Penitenciarul nr.4 - Cricova, Penitenciarul nr.5 - Cahul, Penitenciarul nr.7 - Rusca, Penitenciarul nr.9 - Pruncul, Penitenciarul nr.10 - Goian, 
Penitenciarul nr.11 - Bălți, Penitenciarul nr.13 - Chișinău, Penitenciarul nr.15 - Cricova, Penitenciarul nr.16 - Pruncul, Penitenciarul nr.17 - Rezina, Penitenciarul 
nr.18 – Brănești, Detașamentul cu destinație specială „Pantera”, Centrul instructiv.  
5 Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.338 din 
21.03.2003.  
6 Art.2 alin.(1) din Legea nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și municipală (în continuare – Legea nr.246 din 23.11.2017).  
7 Pct.21 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 
2015. 



3 
 

Am realizat misiunea de audit în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de 

Audit aplicate de Curtea de Conturi8. Responsabilitățile noastre, potrivit standardelor respective, sunt 

expuse în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al rapoartelor financiare” din prezentul 

Raport de audit. Suntem independenți față de instituția auditată și am îndeplinit responsabilitățile de 

etică conform cerințelor Codului etic al Curții de Conturi. Considerăm că probele de audit obținute sunt 

suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 

III. PARAGRAF DE EVIDENȚIERE A UNOR ASPECTE 

Atragem atenția asupra faptului că creanțele Administrației Naționale a Penitenciarelor față de 

întreprinderile de stat fondate în cadrul sistemului penitenciar la 31.12.2019 au însumat 8,8 mil.lei, 

acestea fiind formate în perioada anilor 2013-2019, în urma prestării muncii de condamnați în baza 

contractelor încheiate cu unele instituții penitenciare. Creanțele includ și sumele aferente contribuțiilor 

de asigurări sociale de stat și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală de 1,7 mil.lei, cu 

termenul de achitare expirat. Nefuncționalitatea sistemului de recuperare a creanțelor în cadrul 

instituțiilor penitenciare generează riscuri înalte de nerecuperare a acestora, care ar putea fi achitate 

ulterior din mijloace bugetare, datorită faptului că unele întreprinderi de stat nu mai activează. Situația 

constatată a fost condiționată de monitorizarea insuficientă a obligațiilor contractuale, precum și de 

neaplicarea măsurilor rezultative în vederea încasării la timp a creanțelor. Opinia nu este modificată din 

cauza acestor aspecte. 

IV. ALTE INFORMAȚII 

Neaplicarea regulilor generale de evaluare a mijloacelor fixe9 de către Ministerul Justiției și unele instituții 

din subordine10 pentru 75 de imobile cu suprafața totală de 8542, 8 m2 a afectat, prin context, soldul 

subclasei „Mijloace fixe” din rapoartele financiare consolidate. Auditul a fost limitat în cuantificarea 

erorii, întrucât lipsește o metodologie de estimare a valorii imobilelor prin metode și surse indirecte, 

inclusiv a valorii de referință, care ar permite efectuarea unor estimări exacte în baza valorii unor imobile 

care întrunesc criterii identice.  

V. BUNA GUVERNANȚĂ 

5.1. Sistemul de control intern managerial existent în cadrul Ministerului Justiției nu a asigurat în deplină 

măsură gestionarea riscurilor financiar-contabile aferente întocmirii și consolidării reale și fidele a 

rapoartelor financiare la nivel de sistem. De asemenea, în unele instituții din subordine11 au fost 

identificate deficiențe legate de organizarea și implementarea sistemului de control intern managerial 

conform prevederilor Legii nr.229 din 23.09.201012, și anume: (i) n-au fost descrise narativ sau schematic 

procesele aferente aspectelor financiar-contabile, în vederea întocmirii rapoartelor financiare; (ii) nu 

                                                           
8 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”. 
9 Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015; art.17 alin.(4) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007. 
10 Administrația Națională a Penitenciarelor, Penitenciarul nr.1 - Taraclia, Penitenciarul nr.3 - Leova, Penitenciarul nr.4 - Cricova, Penitenciarul nr.6 - Soroca, 
Penitenciarul nr.7 - Rusca, Penitenciarul nr.9 - Pruncul, Penitenciarul nr.10 - Goian. 
11 Administrația Națională a Penitenciarelor, Inspectoratul Național de Probațiune și Agenția Națională a Arhivelor.  

12 Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern. 
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este implementat suficient managementul riscurilor financiar-contabile și nu sunt instituite activități de 

control eficiente (de prevenire, de detectare, de corectare), pentru a minimiza riscurile. 

În aspect financiar, nefuncționalitatea unor activități de control a generat deficiențe și nereguli la 

evaluarea și înregistrarea în evidența contabilă a terenurilor din gestiune, la evidența și raportarea 

capitalului social, la calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, la 

recunoașterea, clasificarea și înregistrarea unor active nefinanciare, care au denaturat semnificativ 

rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2019.  

5.2. Deși structura organizațională a Ministerului Justiției include Serviciul audit intern, acesta pe 

parcursul anului 2019 a fost nefuncțional, din lipsa personalului cu funcții de audit. Ca rezultat, datorită 

lipsei consultanţei şi furnizării unei asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de control intern 

managerial, n-a fost asigurată gestionarea riscurilor aferente proceselor financiar-contabile la întocmirea 

și consolidarea situațiilor financiare. 

5.3. Controalele-cheie, menite să asigure actualizarea informației cu privire la gestionarea activelor și 

inventarierea conformă a acestora, atât în cadrul Ministerului Justiției, cât și în instituțiile din subordine 

nu au fost funcționale în anul 2019. Ca rezultat, Lista bunurilor imobile proprietate a statului aflate în 

administrarea Ministerului Justiției13 nu reflectă adecvat proprietatea administrată de către instituțiile 

din sistemul administrației naționale a penitenciarelor, Agenția Națională a Arhivelor și Inspectoratul 

Național de Probațiune. 

Din cauza neaplicării conforme a regulilor de efectuare a inventarierii14, nu a fost atins scopul principal 

al acesteia privind stabilirea și evaluarea reală a elementelor de activ și pasiv, în vederea întocmirii și 

consolidării situațiilor financiare reale și fidele. Astfel, Ministerul Justiției nu a supus inventarierii la fața 

locului 45 de imobile cu valoarea de 171,3 mil.lei și 34 de construcții cu suprafața totală de 2321,4 m2 , 

fără valoare. Concomitent, n-au fost supuse inventarierii la fața locului 38 de terenuri cu suprafața totală 

de 51,83 ha și 2 terenuri cu valoarea de bilanț de 1,3 mil.lei din gestiunea entității. De asemenea, unele 

instituții din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor15 n-au supus inventarierii la fața 

locului 29 de terenuri cu suprafața totală de 74,4 ha, aflate în gestiune. 

Inspectoratul Național de Probațiune nu a efectuat inventarierea în anul 2019, iar în cadrul Agenției 

Naționale a Arhivelor nu au fost aprobate, până la finalizarea auditului, rezultatele inventarierii pe anul 

2019, rapoartele financiare pe exercițiul încheiat ale entităților respective nefiind întocmite cu utilizarea 

datelor inventarierii generale pentru autentificarea existenței și stării elementelor de activ și pasiv. 

5.4. Creanțele Centrului Național de Expertize Judiciare din subordinea Ministerului Justiției față de 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare la 31.12.2019 au însumat 3,6 mil.lei, acestea fiind formate 

la finele anului 2017, în urma transferării mijloacelor financiare către organizația internațională, pentru 

                                                           
13 Anexa nr.224 la Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea 
unor bunuri imobile. 
14 Pct.8, subpunctele 1) și 2) din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012.  
15 Penitenciarul nr.1 - Taraclia, Penitenciarul nr.2 - Lipcani, Penitenciarul nr.10 - Goian, Penitenciarul nr.11 - Bălți, Penitenciarul nr.13 - Chișinău, Penitenciarul 
nr.15 - Cricova, Penitenciarul nr.16 - Pruncul, Penitenciarul nr.17 - Rezina, Penitenciarul nr.18 - Brănești, Detașamentul cu destinație specială „Pantera”, 
Centrul instructiv. 
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efectuarea reparației capitale a clădirii Centrului Național de Expertize Judiciare, în contextul 

implementării Proiectului ,,Suport pentru Reforma Sectorului Justiției în Moldova”. Până la finele anului 

2019 lucrările de reparație nu s-au inițiat, ca rezultat, fiind dezafectate mijloacele bugetare în sumă de 

3,6 mil.lei, cu formarea și menținerea creanțelor în aceeași sumă pentru circa 3 ani. Situația respectivă, 

potrivit Centrului Național de Expertize Judiciare, a fost cauzată de întârzierile admise la executarea 

lucrărilor de proiectare de către compania selectată de organizația internațională, de rezilierea 

contractului și organizarea unei noi proceduri de achiziționare a lucrărilor de proiectare, de procedurile 

îndelungate în vederea obținerii autorizațiilor și altor acte permisive de la instituțiile competente pentru 

inițierea lucrărilor, precum și de întârzierile în organizarea de către organizația internațională a 

tenderului privind achiziționarea lucrărilor de reconstrucție. 

5.5. În anul 2019 se atestă un nivel redus de executare a unor investiții capitale în cadrul Ministerului 

Justiției, auditul identificând unele problematici și deficiențe în procesele de construcție și de 

reconstrucție a unor obiective investiționale, nefiind valorificate resursele bugetare pentru investiții 

capitale în sumă totală de 216,2 mil.lei. 

Referitor la investițiile capitale pentru construcția sediilor unor judecătorii, se menționează că, prin 

Hotărârea Parlamentului nr.21 din 03.03.201716, a fost aprobat Planul de construire a clădirilor noi și/ 

sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a instanțelor judecătorești. 

Auditul a relevat că Ministerul Justiției nu a asigurat realizarea etapizată a acțiunilor Planului pentru anul 

2019, nefiind elaborată documentația de proiect și nici executate lucrările de construcție a sediilor 

judecătoriilor. Urmare acestui fapt, n-au fost valorificate resursele bugetare pentru investiții capitale în 

sistemul judecătoresc în sumă de 60,0 mil.lei. 

Cât privește investițiile capitale în cadrul sistemului penitenciar, se menționează că, în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de detenție potrivit normelor și standardelor internaționale, Guvernul Republicii 

Moldova și-a asumat obiectivul de construcție și reconstrucție a unor penitenciare, conform Planului de 

acțiuni17 și Strategiei de dezvoltare a sistemului administrației penitenciare pentru anii 2016-202018. 

Auditul a constatat că, deși la finele anului 2019 s-au finalizat lucrările de construcție și reconstrucție a 2 

obiective, procesul de investiții capitale a fost afectat de unele nereguli și deficiențe, nevalorificându-se  

resursele bugetare pentru investiții capitale în sistemul penitenciar în sumă de 156,2 mil.lei.  

Urmare celor constatate, auditul denotă că Ministerul Justiției nu a asigurat în măsură deplină, prin 

intermediul sistemului de control intern managerial, gestionarea și monitorizarea investițiilor capitale19 

din domeniile de competență. Situațiile atestate de audit afectează implementarea în termen a unor 

politici guvernamentale în domeniul justiției, care țin de îmbunătățirea condițiilor de detenție și 

                                                           
16 Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești, 
aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.21 din 03.03.2017.    
17 Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.179 din 23.03.2011; Planul de acțiuni al Guvernului pentru 
anii 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.289 din 07.05.2012; Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.680 din 30.09.2015; Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.89 
din 24.05.2018.  
18 Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului administrației penitenciare pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.1462 din 20.12.2016. 
19 Art.40 alin.(4) din Legea finanțelor publice și rponsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.  
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asigurarea instanțelor judecătorești cu sedii și condiții adecvate de muncă. Concomitent, aceste situații 

generează un impact financiar negativ, implicând costuri suplimentare din bugetul de stat, cauzate de 

tergiversările în realizarea construcției și reconstrucției obiectelor investiționale. 

5.6. Prin Hotărârea Curții de Conturi nr.28 din 22 aprilie 201920, Ministerului Justiției și instituțiilor din 

subordine auditate le-au fost înaintate 19 recomandări, dintre care 7 au stat la baza opiniei cu rezerve. 

Din totalul recomandărilor înaintate, 10 au fost implementate, 5 - parțial implementate, și 3 - 

neimplementate, nivelul de implementare constituind 71%. De asemenea, prin Hotărârea Curții de 

Conturi nr.53 din 24 iulie 201821, Ministerului Justiției și instituțiilor din subordine auditate le-au fost 

înaintate 15 recomandări, dintre care 4 au stat la baza opiniei cu rezerve. Din totalul recomandărilor 

înaintate, 6 au fost implementate, 3 - parțial implementate, și 2 - neimplementate, nivelul de 

implementare fiind de 73%. Neimplementarea recomandărilor de către Ministerul Justiției și instituțiile 

din subordine a generat menținerea în continuare a unor aspecte semnificative, care au determinat 

modificarea opiniei și în anul 2019. 

VI. RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII PENTRU RAPOARTELE FINANCIARE 

Ministrul Justiției, în calitate de conducător al organului central de specialitate al administrației publice, 

este responsabil de întocmirea, semnarea și prezentarea corectă și fidelă a rapoartelor financiare 

consolidate22 în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil23, precum și de organizarea 

controlului intern managerial, pentru a asigura desfășurarea organizată și eficientă a activității, inclusiv 

respectarea strictă a integrității activelor, prevenirea și descoperirea cauzelor de fraudă și/sau eroare, 

exactitatea și plenitudinea înregistrărilor contabile, precum și pregătirea oportună a unor informații 

financiare credibile. 

VII. RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL RAPOARTELOR FINANCIARE 

Responsabilitatea noastră este de a planifica și a realiza misiunea de audit, cu obținerea probelor 

suficiente și adecvate în vederea susținerii bazei pentru opinia de audit. Obiectivele noastre sunt: 

obținerea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare consolidate nu sunt afectate de denaturări 

semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii. 

Asigurarea rezonabilă este un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție că un audit efectuat în 
conformitate cu Standardele Internaționale va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci 
când ea există. Denaturările pot fi urmare a fraudelor sau erorilor. Totodată, denaturările pot fi 
considerate semnificative dacă, în mod individual sau în ansamblu, pot influența deciziile economice ale 
utilizatorilor acestor rapoarte financiare consolidate.  

                                                           
20 Hotărârea Curții de Conturi nr.28 din 22.04.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 
decembrie 2018. 
21 Hotărârea Curții de Conturi nr.53 din 24.07.2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Justiției la 31 decembrie 2017.  
22 Art.13 alin.(2) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007. 
23 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 09.12.2019 
„Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2019”; Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la 
aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”. 
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O descriere suplimentară a responsabilităților auditorului într-un audit al rapoartelor financiare este 
plasată pe site-ul Curții de Conturi, la adresa: http://www.ccrm.md/activitatea-curtii-de-conturi-1-25. 
Această descriere face parte din Raportul nostru de audit. 

 

Responsabil de audit:                                                            

șeful Direcției generale de audit I, auditor public                                                                             Natalia Trofim 
 

Responsabil de întocmirea raportului de audit: 

șeful echipei de audit,  

șeful Direcției audit I din cadrul Direcției generale de audit I                                                           Ion Bulmaga 

 

Membrii echipei de audit: 

auditor public principal                                                                                                                            Tudor Sula 

auditor public                                                                                                                                            Igor Gustoi 
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