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Raport  

privind executarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică 

a auditului” pentru anul 2020 

 

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

auditului” pentru anul 2020 este elaborat întru asigurarea respectării prevederilor art.38 

alin.(5) lit.b) și art.40 alin.(2) lit.e) ale Legii nr.271/2017 privind auditul situațiilor 

financiare.  

Bugetul I.P. ,,Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2020 a fost 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.46/2020.  

Soldul  mijloacelor bănești  la situația din 01.01.2020 a constituit 635,8 mii lei.  

Suma veniturilor  acumulate pentru anul 2020 constituie 1635,7 mii lei, inclusiv plăți 

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 planificate în sumă de 624,9 mii lei, în anul 2020 nu au 

fost primite.  

Suma cheltuielilor executate/efectuate pentru anul 2020 constituie 1415,7 mii lei. 

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

neutilizate la situația din 31.12.2020 de 855,8 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: 

mii lei 
Nr.  

crt. 

Denumirea Aprobat Executat Devieri 

(+) (-) 

I. VENITURI, total 2326,8 1635,7 -691,1 

1. Alocații de la bugetul de stat 624,9 0 -624,9 

2. 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 

620,3 580,5 -39,8  

 



pentru auditul situaţiilor financiare individuale la entităţile 

de interes public şi la entităţile mari         

3. 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 solicitat   

838,2 763,6 -74,6 

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                            

76,3 35,2 -41,1 

5. Cotizațiile anuale ale auditorilor în mărime de 0,1 din 

salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat 

anual de către Guvern    

143,2 183,1 +39,9 

6. Cotizațiile anuale ale stagiarilor în mărime de 0,05 din 

salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat 

anual de către Guvern   

4,0 6,7 +2,7 

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    

4,0 23,7 +19,7 

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  

15,9 42,9 +27 

 CHELTUIELI, total 2326,8 1415,7 -911,1 

1. Cheltuieli de personal  (remunerarea muncii, contribuții de 

asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurări 

obligatorii de asistență medicală), inclusiv remunerarea 

membrilor Comitetului de supraveghere a auditului și ai 

Comisiei de certificare a auditorilor, inclusiv: 

1995,4 1134,3 -861,1 

Cheltuieli de personal pentru specialiștii Consiliului – 

1069,9 mii lei dintre care remunerarea muncii 840,5 mii lei, 

inclusiv,  contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 

și prime de asigurări obligatorii de asistență medicală – 

229,4 mii lei 

1919,8 1069,9 -849,9 

Cheltuieli de personal pentru Comitet – 39.8 mii lei dintre 

care; remunerarea muncii-31,2 mii lei, contribuții de 

asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurări 

obligatorii de asistență medicală -8,6 mii lei 

42,6 39,8 -2,8 

Cheltuieli de personal pentru Comisia de certificare a 

auditorilor – 24,6 lei dintre care; remunerarea muncii 19,3 

mii lei, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii  și 

prime de asigurări obligatorii de asistență medicală – 5,3 mii 

lei 

33,0 24,6 -8,4 

2. Cheltuieli curente, inclusiv: 331,4 281,4 -50,0 

1) Cheltuieli pentru achitarea serviciilor de locațiune 205,2 183,0 -22,2 

2) Cheltuieli pentru procurarea stocurilor de materiale de uz 

gospodăresc și rechizite de birou  

10,6 9,1 -1,5 

- obiecte de inventar 2,0 0 -2,0 



3) Cheltuieli pentru procurarea mijloacelor fixe (calculatoare, 

laptopuri) 

  

16,0 31,6 +15,6 

4) Cheltuieli de consum (achitarea serviciilor de Internet și 

telefonie fixe, procurarea apei potabile)  

8,4 12,5 +4,1 

5) Cheltuieli  pentru întreținerea paginii web al Consiliului                      36,0 18,9 -17,1 

6) Cheltuieli aferente întreținerii programului informațional    

„E-Lex”  

9,0 9,5 +0,5 

7) Cheltuieli pentru achitarea serviciilor bancare  10,0 5,8 -4,2 

8) Cheltuieli aferente  întreținerii programei informaționale  

”Soft Contabil”  

10,2 9,0 -1,2 

9) Cheltuieli aferente formării profesionale   4,0 2,0 -2,0 

10) Cheltuieli aferente deplasărilor în interes de serviciu 10,0 0 -10,0 

11) Cheltuieli aferente achitării serviciilor juridice și asistență 

juridică 

10,0 0 -10,0 

   

Pentru anul 2020, partea de venituri a bugetului I.P. „Consiliul de supraveghere 

publică a auditului” a fost aprobată  în sumă totală de 2326,8 mii lei. Comparativ cu anul 

2019 veniturile planificate s-au micșorat cu suma de 367,8 mii lei sau cu 13,7% datorită 

reducerii alocațiilor de la bugetul de stat.  

  Conform rezultatelor anului 2020 suma totală a veniturilor încasate din plățile și 

cotizațiile efectuate de auditori și de entitățile de audit și din alte  surse prevăzute de art.39 

alin.(3) al Legii nr.271/2017 au constituit 1635,7 mii lei. Comparativ cu anul 2019 au 

crescut cu suma de 435,4 mii lei datorită majorării salariului mediu lunar pe economie. 

  Bugetul I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” în anul 2020 la partea 

de cheltuieli a fost aprobat în sumă totală de 2326,8 mii lei. Comparativ cu anul 2019 s-au  

micșorat cu suma de 367,8 mii lei sau cu 13,7%, deoarece  suma  alocațiilor de la bugetul 

de stat a fost diminuată.  

Cheltuielile pentru anul 2020 au fost executate în sumă de 1415,7 mii lei, astfel au 

crescut cu 15,0 mii lei sau cu 1,1%, comparativ cu anul 2019. Această creștere se datorează 

majorării cheltuielilor salariale (unele funcții vacante ulterior au fost suplinite). 

  Conform datelor prezentate, ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor pentru 

anul 2020 au constituit cheltuielile de personal care au fost executate în mărime de  1134,3 

mii lei sau 80,1%  din total cheltuieli.  
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