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Raportul privind executarea bugetului I.P. ,,Consiliul de supraveghere publică a 

auditului” pentru anul 2022 este elaborat în temeiul prevederilor art.38 alin.(5) lit.b) 

ale Legii nr.271/2017 privind auditul situaţiilor financiare. 

Bugetul I.P. ,,Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2022 a fost 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.09/2022. 

Soldul mijloacelor bănești la situația din 01.01.2022 a constituit 1480,6 mii lei. 

Suma veniturilor acumulate pentru anul 2022 constituie 2 569,2 mii lei, inclusiv plăţi 

și cotizații efectuate de auditori, entități de audit și din alte surse prevăzute de art.39 

alin.(3) al Legii nr.271/2017. 

Alocații de la bugetul de stat pentru anul 2022 nu au fost planificate.  

Suma cheltuielilor executate/efectuate pentru anul 2022 constituie 2014,2 mii lei. 

Executarea bugetului s-a încheiat cu un sold al mijloacelor bănești acumulate și 

neutilizate la situația din 31.12.2022 de 2035,6 mii lei, care rămâne disponibil pe contul I.P. 

,,Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru perioada următoare, conform 

prevederilor art.39 alin. (4) al Legii nr.271/2017. 

Executarea indicatorilor bugetului I.P. ,,Consiliul de supraveghere publică a 

auditului” se prezintă în tabelul de mai jos. 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132918&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129442&lang=ro


Nr. 

crt. 
Denumirea Aprobat Executat 

Devieri 

+/- 

I. 
 

VENITURI, total 
  

 

2.136,5 
 

2.569,2 
 

+432,7 

1. 

Plata anuală a entității de audit în mărime de un 

salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi 

aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport 

al auditorului emis pentru auditul situaţiilor 

financiare individuale la entităţile de interes public 

și la entitățile mari  

738,8 792,0 +53,2 

2. 

Plata anuală a entității de audit în mărime de 0,2 din 

salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi 

aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport 

al auditorului emis pentru auditul situaţiilor 

financiare individuale la alte entități decât la 

entităţile de interes public şi la entităţile mari supuse 

auditului obligatoriu și pentru auditul solicitat  

1.004,7 1.300,3 +295,6 

3. 

Plata anuală în mărime de 0,5 din salariul mediu 

lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de 

către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului 

emis pentru auditul situațiilor financiare consolidate  

  73,9 123,7 +49,8 

4. 

Plata persoanei fizice în mărime de 0,2 din salariul 

mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat 

anual de către Guvern, pentru admiterea la probele 

scrise ale examenului pentru obținerea calificării 

profesionale de auditor  

82,7 61,4 -21,3 

5. 

Cotizațiile anuale ale auditorilor în mărime de 0,1 

din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și 

aprobat anual de către Guvern 

 216,7 227,7 +11,0 

6. 

Cotizațiile anuale ale stagiarilor în mărime de 0,05 

din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și 

aprobat anual de către Guvern  

 4,9 10,7 +5,8 

7. 

Plata unică a auditorului în mărime de 0,1 din 

salariul mediu lunar pe economie, prognozat și 

aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea 

auditorilor în Registrul public al auditorilor  

4,9 7,9 +3,0 

8. 

Plata unică a entității de audit în mărime de 0,2 din 

salariul mediu lunar pe economie, prognozat și 

aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea 

entităților de audit în Registrul public al entităților 

de audit   

9,9 45,5 +35,6 



II. CHELTUIELI, total 3.020,2 2.014,2 -1.006,0 

1. 

Cheltuieli de personal (remunerarea muncii, 
contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii), 
inclusiv remunerarea membrilor Comitetului de 
supraveghere a auditului și ai Comisiei de 
certificare a auditorilor. 

2.637,9 1.689,0 -948,9 

2. Cheltuieli curente, inclusiv:    382,3 325,2 -57,1 

1) Cheltuieli privind serviciile de locațiune    211,4 181,7 -29,7 

2) Cheltuieli de birotică și privind securitatea muncii     15,0 17,7 +2,7 

3) Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe     40,0 12,2 -27,8 

4) 
Cheltuieli privind serviciile de Internet și telefonie 

fixă 
      9,6 10,9 +1,3 

5) 
Cheltuieli pentru întreținerea paginii web a 

Consiliului 
    30,0 26,2 -3,8 

6) 
Cheltuieli aferente întreținerii programului 

informațional „E-Lex” 
      9,0 9,8 +0,8 

7) Cheltuieli privind serviciile bancare       8,2 5,4 -2,8 

8) 
Cheltuieli aferente întreținerii programului 

informațional „Soft-Contabil” 
    12,0 12,0 0 

9) 
Cheltuieli aferente formării profesionale și 

deplasărilor în interes de serviciu 
    18,0 6,7 -11,3 

10) 
Cheltuieli pentru servicii juridice și asistență 

juridică 
    22,5 38,0 +15,5 

11) 
Cheltuieli aferente organizării examenului pentru 

obținerea calificării profesionale de auditor 
      6,6 4,6 -2,0 
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