2.

Extrasul din Registrul de
Numele,
stat al auditorilor care
prenumele
deţin certificatele de
auditorilor, date
calificare pentru auditul
despre certificatul
general (AG), auditul
de calificare,
participanţilor
apartenenţa
profesionişti la piaţa
auditorului la o
asigurărilor (AA), auditul
asociaţie a
participanţilor
auditorilor,
profesionişti la piaţa
contabililor.
valorilor mobiliare
(AVM), auditul
asociaţiilor de economii şi
împrumut (AAEÎ) şi
auditul instituţiilor
financiare (AIF).
3.
Lista auditorilor la care
Numele,
activitatea în domeniul
prenumele
auditului general (AG),
auditorilor, date
auditul participanţilor
despre certificatul
profesionişti la piaţa
de calificare.
asigurărilor (AA), auditul
participanţilor
profesionişti la piaţa
valorilor mobiliare
(AVM), auditul
asociaţiilor de economii şi
împrumut (AAEÎ) şi
auditul instituţiilor
financiare (AIF) este
suspendată conform art. 24
al Legii nr. 61-XVI din
16.03.2007 privind
activitatea de audit.

Excel Lunar

Pînă la data de
10 a lunii
următoare a
perioadei de
raportare

Manual

01.01.2016 Direcția Gratuit Vizir ala.vizi
–31.12.2016 Regleme
Ala,
r@mf.g
ntarea
Tel: 022 ov.md
Contabili
26 27 60
tății și
Auditului
în
Sectorul
Corporati
v

Excel Lunar

Pînă la data de
10 a lunii
următoare a
perioadei de
raportare

Manual

01.01.2016 Direcția Gratuit Vizir ala.vizi
–31.12.2016 Regleme
Ala,
r@mf.g
ntarea
Tel: 022 ov.md
Contabili
26 27 60
tății și
Auditului
în
Sectorul
Corporati
v

4.

Excel

La
necesit
ate

Anual

Manual

5.

Informația privind
Datele conțin: nr. Excel
repartizarea și utilizarea hotărîrii de Guvern,
mijloacelor din fondul de
beneficiarul,
rezervă al Guvernului
destinația și suma
mijloacelor alocate

lunar

Pînă la data de
25 a lunii
următoare a
perioadei de
raportare

Manual/
Automat

6.

Informația privind
Datele conțin: nr. Excel
repartizarea mijloacelor hotărîrii de Guvern,
din fondul de intervenție al
beneficiarul,
Guvernului
destinația și suma
mijloacelor alocate

lunar

Pînă la data de
25 a lunii
următoare a
perioadei de
raportare

Manual/
Automat

anual

Pînă la data de
25 iunie

Manual/
Automat

7.

Registrul auditorilor
interni certificaţi din
sectorul public

Evoluția indicatorilor
bugetari

Registrul
auditorilor interni
certificaţi din
sectorul public

Datele conțin
Excel
veniturile,
cheltuielile, soldul
bugetar al BPN,
BS, BUAT, BASS,
FAOAM, conform
clasificației
bugetare

01.07.201327.05.2015

Direcţia
de
armoniza
re a
controlul
ui
financiar
public
intern
lunar
Direcția
cumulativ bugetului
de stat și
bugetul
public
național,
Direcția
generală
sinteză
bugetară
lunar
Direcția
cumulativ bugetului
de stat și
bugetul
public
național,
Direcția
generală
sinteză
bugetară
cumulativ Direcția
2001- 2015 bugetului
de stat și
bugetul
public
național,
Direcția
generală

Gratuit

Petru petru.b
Babuci, abuci@
Tel: 022 mf.gov.
26 28 12
md

Gratuit

Eugen eugeni
Verlan, u.verlan
Tel: 022 @mf.go
26 26 35 v.md

Gratuit

Eugen eugeni
Verlan, u.verlan
Tel: 022 @mf.go
26 26 35 v.md

Gratuit

Eugen eugeni
Verlan, u.verlan
Tel: 022 @mf.go
26 26 35 v.md

(funcțională și
economică)
8. Raport privind executarea
Conține date
Excel
bugetului public național despre executarea
și a componentelor
veniturilor și
acestuia
cheltuielilor;
activele, datoriile și
soldurile bugetului
public național,
bugetului de stat,
bugetului
asigurărilor sociale
de stat, fondurilor
asigurării
obligatorii de
asistență medicală
și bugetelor locale
9. Raport privind executarea
Conține date
Excel
bugetului consolidat
despre veniturile,
central, conform
cheltuielile,
Standardului Special de
deficitul și sursele
Diseminare a Datelor
de finanțare a
(SDDS)
bugetului
consolidat central
10.
Informația privind
Conține date
Excel
creanțele cu termen de
despre sumele
achitare expirat ale
creanțelor cu
instituțiilor bugetare
termen de achitare
expirat ale
instituțiilor
bugetare finanțate
de la bugetul de stat
și bugetele locale

sinteză
bugetară
cumulativ Direcția Gratuit Victoria victori
de la
Generală
Sîli,
a.sili@
începutul Trezoreri
Tel:022 mf.gov.
anului pînă a de Stat
26 25 08
md
la finele
/Direcția
lunii de
rapoarte
gestiune

lunar

Pînă la data de
25 a lunii
următoare a
perioadei de
raportare

Manual/
automat

lunar

Pînă la data de
25 a lunii
următoare a
perioadei de
raportare

manual

discret pe
Direcția Gratuit Aliona aliona.
fiecare lună Generală
Veveriță, veverița
de gestiune Trezoreri
Tel:022 @mf.go
a de Stat
26 25 88 v.md
/Direcția
rapoarte

lunar

Pînă la data de
25 a lunii
următoare a
perioadei de
raportare

Manual/
automat

cumulativ Direcția Gratuit Chilian liudmil
de la
Generală
Liudmil a.chilia
începutul Trezoreri
a, Tel: n@mf.g
anului pînă a de Stat
022 26 ov.md
la finele
/Direcția
25 91
lunii de
rapoarte
gestiune

11.

Informația privind
datoriile cu termen de
achitare expirat ale
instituțiilor bugetare

Conține date
Excel
despre sumele
datoriilor cu termen
de achitare expirat
ale instituțiilor
bugetare finanțate
de la bugetul de stat
și bugetele locale

lunar

Pînă la data de
25 a lunii
următoare a
perioadei de
raportare

Manual/
automat

cumulativ Direcția Gratuit Chilian liudmil
de la
Generală
Liudmil a.chilia
începutul Trezoreri
a, Tel: n@mf.g
anului pînă a de Stat
022 26 ov.md
la finele
/Direcția
25 91
lunii de
rapoarte
gestiune

12. Raport privind executarea
Conține date
Excel lunar,
bugetului public național,
despre fluxul
trimest
conform Statisticii
mijloacelor bănești,
rial,
Finanțelor
veniturile,
anual
Guvernamentale (GFS) cheltuielile,operațiu
ni cu activele
nefinanciare,
financiare și
datoriile bugetului
public național,
bugetului de stat,
bugetului
asigurărilor sociale
de stat, fondurilor
asigurării
obligatorii de
asistență medicală
și bugetelor locale
13. Trezoreriile teritoriale ale
Cod trezorerie Excel
La
Ministerului Finanțelor
kd_trez, Nume
necesit
trezorerie-label_md
ate

Pînă la data de
25 a lunii
următoare a
perioadei de
raportare

Manual/
automat

cumulativ
de la
începutul
anului pînă
la finele
perioadei de
gestiune

Direcția Gratuit Victoria victori
Generală
Sîli,
a.sili@
Trezoreri
Tel:022 mf.gov.
a de Stat
26 25 08
md
/Direcția
rapoarte

manual

fără
perioadă

Direcția Gratuit Eleonora eleonor
Generală
Bagrii a.bagrii
Trezoreria
Tel:022
@
de
26 25 99 mf.gov.
Stat/Secția
md
reglementa
rea și
monitorizar
ea
funcționării
sistemului

trezoreal

14.

15.

16.

Clasificația programelor
și subprogramelor

id - Identificator Excel
La
unic, kd_prog –
necesit
Cod programe,
ate
Parent_id Identificator unic
părinte,
parent_prog –
Programe părinte,
name_md - Nume
Clasificația funcțională a
id – Identificator Excel
La
cheltuielilor bugetare
unic, kd_funct –
necesit
Cod funcții,
ate
parent_id Identificator unic
părinte,
parent_funct Funcții părinte,
name_md - Nume
Clasificația economică
kd_eco – Cod
Excel
La
economic,
necesit
parent_eco - Cod
ate
economic părinte ,
GFS_CODE – Cod
conform
standardelor
Statisticii
Finanțelor
Guvernamentale,
LABEL_SHORT –
Nume scurst,
LABEL_MD Nume

manual

fără
perioadă

Direcţia Gratuit Liliana liliana.
Bocancea bocance
bugetului
Tel:022
de stat şi
a@
26 26 34 mf.gov.
bugetului
public
md
naţional

manual

fără
perioadă

Direcţia Gratuit Liliana liliana.
Bocancea bocance
bugetului
Tel:022
de stat şi
a@
26 26 34 mf.gov.
bugetului
public
md
naţional

manual

fără
perioadă

Direcţia Gratuit Liliana liliana.
Bocancea bocance
bugetului
Tel:022
de stat şi
a@
26 26 34 mf.gov.
bugetului
public
md
naţional

17.

Datoria sectorului public

Soldul datoriei
Excel Trime Trimestrial în
sectorului public pe
strial decurs de 90 de
componente
zile de la finele
perioadei de
raportare

Prin
export

18.

Datoria de stat şi datoria
UAT-lor

Automat

19.

Informaţia operativă
lunară privind datoria de
stat externă

Soldul datoriei de Excel Trime Trimestrial în
stat şi a datoriei
strial decurs de 90 de
UAT-lor pe
zile de la finele
instrumente, valute,
perioadei de
creditori şi
raportare
maturităţi
Informația conține Excel Lunar Pînă la data de
date privind intrări
20 a lunii
de surse externe de
următoare după
finanțare, plățile de
luna de gestiune
dobîndă și plățile
de principal

20.

Soldul datoriei de stat
externe pe creditori (în
dolari SUA)

Informația comține Excel Lunar Pînă la data de
date privind datoria
20 a lunii
de stat externă pe
următoare după
creditori, exprimată
luna de gestiune
în dolari SUA

Prin
export

21.

Soldul datoriei de stat
externe pe valute

Informația conține Excel Lunar Pînă la data de
date privind datoria
20 a lunii
de stat externă după
următoare după
tipul valutei de
luna de gestiune
origine

Prin
export

Automat

Cumulativ
pînă la
situaţia de la
finele
trimestrului
de raportare
Pentru
ultimele
două
trimestre

Serviciul Gratuit Marina marina.
de
Popuşoi popusoi
Monitori
Tel: 022 @mf.go
zare şi
26 26 63 v.md
Evaluare
Serviciul Gratuit Marina marina
de
Popuşoi popusoi
Monitori
Tel: 022 @mf.go
zare şi
26 26 63 v.md
Evaluare

Cumulativ Direcția Gratuit Marina
de la
finanțare
Tabac
începutul externă și
Tel:022
anului
datorii
26 26 85
curent pînă
la finele
lunii de
gestiune
Cumulativ Direcția Gratuit Marina
de la
finanțare
Tabac
începutul externă și
Tel:022
anului
datorii
26 26 85
curent pînă
la finele
lunii de
gestiune
Cumulativ Direcția Gratuit Marina
de la
finanțare
Tabac
începutul externă și
Tel:022
anului
datorii
26 26 85
curent pînă
la finele
lunii de
gestiune

marina.
tabac@
mf.gov.
md

marina.
tabac@
mf.gov.
md

marina.
tabac@
mf.gov.
md

22.

Soldul datoriei de stat
interne

Informația conține Excel Lunar Pînă la data de
date privind datoria
20 a lunii
de stat internă
următoare după
luna de gestiune

Prin
export

23.

Structura datoriei de stat
interne

Informația conține Excel Lunar Pînă la data de
date privind datoria
20 a lunii
de stat internă după
următoare după
tipul
luna de gestiune
împrumuturilor

Prin
export

24.

Informație privind
Date privind
împrumuturile recreditate recreditarea de stat
prin intermediul MF, DLC
și FIDA

Excel Trime
strial

Data de 20 a
lunii a doua
după trimestrul
de gestiune.
Anual către data
de 10 a lunii a
treia după
trimestrul de
gestiune

Automat

Cumulativ Direcția Gratuit Tatiana tatiana.
de la
angajame
Șapoval sapoval
începutul
nte
Tel: 022 @mf.go
anului
interne
26 27 97 v.md
curent pînă
la finele
lunii de
gestiune
Cumulativ Direcția Gratuit Tatiana tatiana.
de la
angajame
Șapoval sapoval
începutul
nte
Tel: 022 @mf.go
anului
interne
26 27 97 v.md
curent pînă
la finele
lunii de
gestiune
Începînd cu Direcția Gratuit Nadejda nadejd
01.01.1992 - recreditar
Filip a.filip@
trimestrial
e
Tel:022 mf.gov.
26 27 68
md

