PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
DISPOZIŢIE
Nr.

350-d

din

29.05.2009

Cu privire la aprobarea Planului
privind acţiunile de bază ale
executorilor de buget întru menţinerea
echilibrului bugetar pe anul 2009

În scopul depăşirii impactului crizei financiare şi recesiunii economice
globale, menţinerii echilibrului bugetar şi întru îndeplinirea necondiţionată a
deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 2/7 din 17.02.2009 „Cu privire la
aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2009 în lectura a doua” (pct.
13), în temeiul art. 12 (3), 12 (4), art. 35 (5) din Legea Republicii Moldova nr.
397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art. 29 (1) lit. a), f),
art. 29 (2), art. 32 (1), art. 40 (2) lit. g) din Legea Republicii Moldova nr. 436XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, primarul general al
municipiului Chişinău DISPUNE:
1. Se aprobă Planul privind acţiunile de bază ale executorilor de buget
întru menţinerea echilibrului bugetar pe anul 2009, în vederea extinderii bazei
fiscale, sporirii veniturilor bugetului municipal, optimizării cheltuielilor
bugetare, a reţelei şi statelor de personal, stabilirii priorităţilor la efectuarea
cheltuielilor de la buget, achitării datoriilor creditoare, conform anexei.
2. Pretorii de sector, conducătorii de direcţii generale, direcţii ale
Consiliului municipal Chişinău, instituţii publice şi întreprinderi municipale
finanţate din bugetul municipal Chişinău, vor prezenta trimestrial, până la data
de 20 a lunii următoare perioadei de gestiune, informaţii despre mersul
îndeplinirii Planului privind acţiunile de bază pe anul 2009, prevăzut în pct. 1 al
prezentei dispoziţii.
3. Primarii oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului
Chişinău vor prezenta trimestrial, odată cu prezentarea raportului financiar
privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi
pe perioada de gestiune, informaţia despre mersul îndeplinirii Planului privind
acţiunile de bază pe anul 2009, prevăzut în pct. 1 al prezentei dispoziţii.
4. Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Nistor Grozavu, va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei dispoziţii.
PRIMAR GENERAL

Dorin Chirtoacă

Anexă
la dispoziţia primarului general al
municipiului Chişinău
nr. 350-d din 29.05.2009

PLANUL
privind acţiunile de bază ale executorilor de buget
întru menţinerea echilibrului bugetar pe anul 2009
în vederea extinderii bazei fiscale, sporirii veniturilor
bugetului municipal, optimizării cheltuielilor bugetare,
a reţelei şi statelor de personal, stabilirii priorităţilor
la efectuarea cheltuielilor de la buget

Obiective

Obiectivul 1:
Asigurarea unui
sistem eficient
de administrare
fiscală

Acţiuni

Termenul
de realizare

În domeniul veniturilor
1.1. Analiza sistematică a mersului lunar
încasărilor pe tipuri de impozite şi
taxe, conlucrarea cu Inspectoratul
fiscal de stat din municipiul
Chişinău în vederea întreprinderii
măsurilor întru acumularea
integrală şi majorarea plăţilor la
buget, reducerea restanţelor
contribuabililor faţă de buget

1.2. În scopul extinderii bazei
fiscale şi majorării părţii de
venituri a bugetului municipal va
înainta propuneri Guvernului
Republicii Moldova privind

mai 2009

Instituţia
responsabilă

Inspectoratul fiscal
de stat din municipiul Chişinău,
Direcţia generală
finanţe, Direcţia
generală arhitectură, urbanism şi
relaţii funciare,
Direcţia generală
economie, reforme
şi relaţii patrimoniale, Direcţia
comerţ, alimentaţie publică şi
prestări servicii,
Direcţia generală
transport public şi
căi de comunicaţie
Direcţia generală
economie, reforme
şi relaţii patrimoniale, Direcţia
generală finanţe

operarea a unor modificări în
Titlul VII al Codului fiscal
1.3. Audierea, de comun cu
trimestrial
Inspectoratul fiscal de stat din
municipiul Chişinău, în cadrul
comisiilor din preturile de sector , a
chestiunii privind situaţia
financiară a agenţilor economici
care au datorii însemnate faţă de
buget, în scopul redresării situaţiei

Preturile de sector,
Inspectoratul fiscal
de stat din municipiul Chişinău

1.4. Analiza şi controlul privind
corectitudinea calculării şi achitării
în termenele stabilite, conform
destinaţiei a plăţii de arendă de
către arendaşi

Direcţia generală
economie, reforme
şi relaţii
patrimoniale

lunar

1.5. Prezentarea Direcţiei generale
finanţe a informaţiei despre mersul
îndeplinirii planului de încasare a
impozitelor şi plăţilor în bugetul
municipal (pe fiecare contribuabil):
- taxa de amplasare a publicităţii

- taxa pentru prestarea serviciilor
de transport auto de călători

- taxa pentru parcare

Inspectoratul fiscal
de stat din municitrimestrial, piul Chişinău,
odată cu
Direcţia generală
prezentarea arhitectură,
raportului
urbanism şi relaţii
financiar,
funciare
la prezenta- Inspectoratul fiscal
rea de către de stat din municicontribuabil piul Chişinău,
a dărilor de Direcţia generală
seamă
transport public şi
căi de comunicaţie
Inspectoratul fiscal
de stat din municipiul Chişinău,
Direcţia generală
transport public şi
căi de comunicaţie

- taxa de piaţă

- taxa pentru dreptul de a aplica
simbolica locală

1.6. Analiza sistematică a
trimestrial
îndeplinirii planurilor de prestare
a serviciilor contra plată şi încasării veniturilor la acest capitol
1.7. Prezentarea listei
pînă la
obiectivelor – proprietate
01.07.2009
municipală, care urmează a fi
supuse vânzării în anii 2009-2010,
Consiliului municipal Chişinău

1.8. Urgentarea procedurii de
examinare şi aprobare de către
Consiliul municipal Chişinău a
proiectelor de decizii, care vor
conduce la acumularea plăţilor din
darea în arendă şi vânzarea/cumpărarea bunurilor – proprietate
municipală
1.9. Reexaminarea contractelor de
comodat a încăperilor din incinta
instituţiilor de învăţământ
preşcolar şi preuniversitar

mai-iunie
2009

pînă la
01.09.2009

Inspectoratul fiscal
de stat din municipiul Chişinău,
Direcţia comerţ,
alimentaţie publică
şi prestări servicii
Inspectoratul fiscal de stat din
municipiul Chişinău, Direcţia
generală economie, reforme şi
relaţii patrimoniale
Subdiviziunile
Consiliului
municipal,
instituţiile publice
Primăria municipiului Chişinău,
Direcţia generală
arhitectură,
urbanism şi relaţii
funciare, Direcţia
generală economie, reforme şi
relaţii patrimoniale
Direcţia generală
arhitectură,
urbanism şi relaţii
funciare, Direcţia
generală economie, reforme şi
relaţii patrimoniale
Direcţia generală
economie, reforme
şi relaţii patrimoniale, Direcţia
generală educaţie,
tineret şi sport,
direcţiile din
sectoare

Obiectivul 2:
Promovarea
politicilor în
domeniul managementului finanţelor publice

1.10. Examinarea chestiunii şi
înaintarea propunerilor privind
posibilitatea comercializării
activelor materiale şi nemateriale
care nu pot fi utilizate în
activitatea subdiviziunilor
Consiliului municipal Chişinău
1.11. Revizuirea modului de
încasare a mijloacelor băneşti
obţinute de la locaţiunea sau darea
în arendă a bunurilor proprietate
publică din gestiunea instituţiilor
publice

pînă la
01.09.2009

Executorii de
buget

pînă la
01.07.2009

2.1.Elaborarea şi prezentarea
materialelor privind prognoza
veniturilor şi cheltuielilor pe anii
2010-2012 Direcţiei generale
finanţe

mai - iunie
2009

Primăria municipiului Chişinău,
preturile de sector,
Direcţia generală
educaţie, tineret şi
sport, direcţiile din
sectoare, Direcţia
generală transport
public şi căi de
comunicaţie,
Direcţia generală
economie, reforme
şi relaţii patrimoniale, Direcţia
generală locativcomunală şi
amenajare,
Direcţia cultură,
Î.M. „Direcţia
construcţii
capitale”
Subdiviziunile
Consiliului
municipal,
instituţiile publice,
UAT de nivelul I

2.2. Elaborarea şi prezentarea spre
examinare şi aprobare Consiliului
municipal Chişinău a Cadrului de
cheltuieli pe termen mediu (20102012)

septembrie
2009

2.3. Elaborarea şi prezentarea spre
examinare şi aprobare Consiliului
municipal Chişinău a proiectului
de buget pe anul 2010

septembrie
2009

Direcţia generală
finanţe, Direcţia
generală economie, reforme şi
relaţii patrimoniale
Direcţia generală
finanţe

Obiectivul 3:
Perfecţionarea
sistemului de
gestionare a
finanţelor
publice

2.4. Elaborarea propunerilor
în caz de
pentru rectificarea bugetului
necesitate
municipal Chişinău pe anul 2009
În domeniul cheltuielilor
3.1. Monitorizarea şi analiza
lunar
executării bugetului municipiului
Chişinău, inclusiv bugetul
municipal, aprobat pe anul 2009
(nivelul deficitului, volumul
cheltuielilor capitale şi al
datoriilor creditoare)
3.2. Analiza şi prezentarea
trimestrial,
informaţiei operative privind
în termeneexecutarea scontată a bugetului
le stabilite
municipiului Chişinău pe perioada de către
de gestiune a anului 2009
Ministerul
Ministerului Finanţelor al
Finanţelor
Republicii Moldova
3.3. Suspendarea procedurii de
pînă la
operare a modificărilor
01.11.2009
repartizărilor pe luni de la un
articol la alt articol de cheltuieli la
componenta de bază, cu excepţia
cheltuielilor salariale
3.4. Monitorizarea şi analiza
trimestrial
numărului angajaţilor,
contingentului şi cheltuielilor de
personal în sistemul bugetar

3.5. Asigurarea efectuării
cheltuielilor de către executorii de
buget, în strictă conformitate cu
repartizările pe luni ale veniturilor
şi cheltuielilor, în funcţie de
executarea părţii de venituri a
bugetului municipal, ţinîndu-se
cont de prevederile pct. 19 din
decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 2/7 din 17.02.2009
„Cu privire la aprobarea bugetului
municipal Chişinău în a doua
lectură”

permanent

Direcţia generală
finanţe

Direcţia generală
finanţe

Direcţia generală
finanţe, executorii
de buget, primarii
oraşelor, satelor
(comunelor)

Direcţia generală
finanţe, executorii
de buget

Executorii de
buget, primarii
oraşelor, satelor
(comunelor),
Direcţia generală
finanţe (sistematizare)
Subdiviziunile
Consiliului
municipal,
instituţiile publice
finanţate din
bugetul municipal,
primarii oraşelor,
satelor
(comunelor)

3.6. Respectarea strictă a
lunar
prevederilor pct.13 din
Hotărîrea de Guvern nr.381 din
13.04.2006 referitor la utilizarea
economiei fondului de retribuire a
muncii în cazul existenţei locurilor
vacante
3.7. Analiza şi prezentarea
lunar, până
informaţiei operative privind
la data de 7
angajările de personal Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova

Subdiviziunile
Consiliului
municipal, instituţiile publice finanţate din bugetul
municipal, primarii oraşelor, satelor
(comunelor)
Executorii de
buget, primarii
oraşelor, satelor
(comunelor)

3.8.Prezentarea propunerilor
concrete referitor la optimizarea
cheltuielilor în urma optimizării
reţelei, statelor în sectorul bugetar,
pe perioada de gestiune a anului
2009, conform Hotărîrii de
Guvern nr.239 din 29.02.2008
„Pentru aprobarea Planului de
acţiuni privind implementarea
Concepţiei optimizării numărului
angajaţilor din sectorul
bugetar în anii 2008 – 2010” :
3.8.1. în domeniul învăţământului
* Optimizarea
Suspendarea angajării personalului 01.09.2009
reţelei de
pentru unităţile vacante, cu excepînvăţământ
ţia cadrelor didactice, racordarea
preuniversitar
numărului de sarcini didactice cu
numărul de clase, în dependenţă
de contingentul aşteptat de elevi
* Reducerea
Plasarea în incinta instituţiilor de
trimestrial
spaţiilor ocupate învăţământ preuniversitar a
de instituţiile
filialelor instituţiilor extraşcolare
extraşcolare din
utilizarea
spaţiilor libere
ale instituţiilor
de învăţământ
secundar
general

Direcţia generală
educaţie, tineret şi
sport, direcţiile din
sectoare, Direcţia
cultură
Direcţia generală
educaţie, tineret şi
sport, direcţiile din
sectoare, Direcţia
municipală pentru
ocrotirea drepturilor copilului

* Eficientizarea
utilizării resurselor umane în
învăţământul
artistic
* Optimizarea
reţelei
instituţiilor de
cultură

* Eficientizarea
administraţiei
publice locale

3.8.2. în domeniul culturii, artei, sportului
- Perfecţionarea statelor-tip de
01.07.2009
personal auxiliar în instituţiile
subordonate Direcţiei cultură

Direcţia cultură,
Grădina Zoologică, teatrele
municipale

- Optimizarea reţelei instituţiilor
01.07.2009
de cultură din municipiul Chişinău
şi a structurii lor organizaţionale

Direcţia cultură,
Direcţia generală
finanţe

- Perfecţionarea statelor de
personal ale instituţiilor teatralconcertistice

Direcţia generală
finanţe, Direcţia
asistenţă juridică a
Primăriei municipiului Chişinău,
teatrele municipale

01.07.2009

3.8.3. în domeniul administraţiei publice
Perfecţionarea structurii şi statelor
de personal ale:
- aparatului şi subdiviziunilor
autonome ale Consiliului
municipal

01.09.2009

- aparatului primăriilor oraşelor,
satelor (comunelor)

01.09.2009

3.9. Înaintarea propunerilor către
Consiliul municipal Chişinău
privind operarea modificărilor în
Programul de acţiuni şi manifestări cultural-artistice al Direcţiei
cultură pentru anul 2009, în
vederea reducerii cheltuielilor
3.10. Înaintarea propunerilor către
Consiliului municipal Chişinău
privind operarea modificărilor în
Planul de concursuri, conferinţe,
activităţi de masă şi acţiuni
sportive pe anul 2009

pînă la
01.07.2009

pînă la
01.07.2009

Primăria
municipiului
Chişinău Serviciul resurse
umane
Primăriile
oraşelor, satelor
(comunelor)
Direcţia cultură

Direcţia generală
educaţie, tineret şi
sport

3.11. Sistarea procesului de ocupare a locurilor vacante în instituţiile
finanţate de la bugetul municipal
şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa
municipiului Chişinău
3.12. Analiza indicilor de consum
al resurselor energetice şi apei,
întreprinderea măsurilor de
economisire a acestora
3.13. Asigurarea procedurii de
procurare a mărfurilor (cu excepţia
produselor alimentare) după
primirea finanţării de la bugetul
municipal
3.14. Respectarea strictă a
prevederilor Hotărîrilor de Guvern
nr. 1362 din 22.12.2005 „Cu
privire la aprobarea Normativelor
vizînd numărul abonamentelor de
telefoane de serviciu, faxuri,
telefoanelor mobile pentru
colaboratorii autorităţilor publice”
şi nr.1404 din 30.12.2005 „Privind
reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către
autorităţile administraţiei publice”
cu modificările ulterioare operate
prin Hotărîrea de Guvern nr. 318
din 23.04.2009 (M.O. nr. 82 din
28.04.2009)
3.15. Confirmarea volumelor de
lucrări îndeplinite de către
Asociaţia de gospodărire a
spaţiilor verzi, Direcţia generală
locativ-comunală şi amenajare,
Direcţia generală transport public
şi căi de comunicaţie în sectoarele
municipiului Chişinău

permanent

Executorii de
buget, primarii
oraşelor, satelor
(comunelor)

trimestrial

Executorii de
buget, primarii
oraşelor, satelor
(comunelor)
Executorii de
buget

3.16. Înaintarea propunerilor
Consiliului municipal Chişinău
privind revizuirea prevederilor
Regulamentului privind finanţarea

mai 2009

lunar

lunar

Executorii de
buget, primarii
oraşelor, satelor
(comunelor)

permanent

Preturile de sector,
Asociaţia de
gospodărire a
spaţiilor verzi,
Direcţia generală
locativ-comunală
şi amenajare,
Direcţia generală
transport public şi
căi de comunicaţie
Primăria
municipiului
Chişinău

dobânzii bancare persoanelor
angajate în sistemul bugetar, care
construiesc/procură locuinţe prin
metoda creditării ipotecare,
aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chişinău nr. 67/25 din
20.03.2007, în scopul diminuării
cheltuielilor din bugetul municipal
3.17. În scopul diminuării cheltuielilor din bugetul municipal ce
ţin de compensarea veniturilor
ratate la transportarea gratuită a
unor categorii de populaţie şi
diferenţei dintre tariful stabilit şi
costul real al acestuia, vor înainta
propuneri către CMC:
- privind majorarea tarifelor de
călătorie în transportul public din
municipiul Chişinău, inclusiv
pentru abonamente
- anularea înlesnirilor la călătoria
gratuită în transportul public
3.18. Revizuirea devizelor privind
mijloacele speciale ale instituţiilor
publice municipale aprobate/precizate pe anul 2009, având în
vedere diminuarea cheltuielilor
capitale

Obiectivul 4:
4.1. Monitorizarea şi analiza
Monitorizarea şi rezultatelor financiare ale

mai-iunie
2009

pînă la
01.07.2009

Direcţia generală
transport public şi
căi de comunicaţie, Direcţia
generală economie, reforme şi
relaţii patrimoniale, Regia
transport electric,
Parcul urban de
autobuze

Primăria
municipiului
Chişinău, preturile
de sector, Direcţia
comerţ, alimentaţie publică şi
prestări servii,
Direcţia generală
educaţie, tineret şi
sport, direcţiile din
sectoare, Direcţia
generală
arhitectură,
urbanism şi relaţii
funciare, Direcţia
generală transport
public şi căi de
comunicaţie,
Grădina
Zoologică,
Direcţia cultură
pe parcursul Direcţia evidenţă
anului
contabilă şi anali-

analiza rezultatelor financiare
ale întreprinderilor municipale şi societăţilor pe acţiuni,
în capitalul
social al cărora
Consiliului
municipal
Chişinău deţine
cotă-parte

întreprinderilor municipale şi
societăţilor comerciale, cu
capitalul integral sau majoritar
deţinut de Consiliul municipal
Chişinău

4.2. Monitorizarea defalcărilor la
bugetul municipal Chişinău de
către întreprinderile municipale şi
societăţile comerciale cu capitalul
integral sau majoritar deţinut de
Consiliul municipal Chişinău, a
dividendelor calculate de la
profitul net obţinut din activitatea
anului 2008
4.3. Întocmirea informaţiei cu
privire la patrimoniul municipal şi
circulaţia lui în vederea realizării
Legii nr.121-XVI din 04.05.2007
privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice
municipale

ză economică a
Primăriei municipiului Chişinău
(sistematizare),
Direcţia generală
finanţe

până la
01.08.2009

Direcţia evidenţă
contabilă şi analiză economică a
Primăriei municipiului Chişinău
(sistematizare),
Direcţia generală
finanţe

mai 2009

Direcţia generală
economie, reforme
şi relaţii patrimoniale, Direcţia
evidenţă contabilă
şi analiză economică a Primăriei
municipiului
Chişinău
Direcţia generală
economie, reforme
şi relaţii patrimoniale, Direcţia
evidenţă contabilă
şi analiză economică a Primăriei
municipiului
Chişinău
Întreprinderile
municipale,
societăţile pe
acţiuni, Direcţia
evidenţă contabilă
şi analiză econo-

4.4. Întocmirea şi prezentarea dării mai 2009
de seamă privind patrimoniul
public aflat în administrarea
Consiliului municipal Chişinău,
modalităţile şi rezultatele utilizării
lui

4.5 Prezentarea spre aprobare
15.06.2009
Consiliului municipal Chişinău a
indicilor economici de activitate ai
întreprinderilor şi societăţilor pe
acţiuni, propunerilor în vederea
stabilirii şi aprobării fondului de

mică a Primăriei
municipiului
Chişinău

remunerare a muncii
administratorilor, conform
prevederilor art. 6 din Legea nr.
146-XIII din 16.06.1994, cu
modificările ulterioare.
Conducătorii întreprinderilor
municipale şi societăţilor pe
acţiuni, în care Consiliul
municipal Chişinău deţine cotăparte, vor întreprinde măsurile de
rigoare în gestionarea eficientă a
activităţilor întru optimizarea
cheltuielilor şi reducerea
cheltuielilor de cost a serviciilor
acordate
În domeniul controlului preventiv
Obiectivul 5:
Eficienţa
controlului
financiar

Controlul privind:
5.1. Existenţa documentaţiei de
proiect, însoţită de calculele de
deviz, aprobate şi expertizate în
modul stabilit, la momentul
contractării de lucrări de
construcţie şi reconstrucţie

pe măsura
semnării
contractelor

Direcţia
construcţii
capitale, Direcţia
generală transport
public şi căi de
comunicaţie,
Direcţia generală
arhitectură, urbanism şi relaţii
funciare, Direcţia
generală finanţe

5.2.Verificarea la etapa
recepţionării lucrărilor de reparaţie
capitală efectuate de către agenţii
economici în instituţiile publice
(învăţămînt, cultură, ocrotirea
sănătăţii, asistenţă socială), a
corespunderii volumelor de lucrări
prevăzute în contractele încheiate
în acest scop
5.3. Aplicarea prevederilor Legii
achiziţiilor publice de către
întreprinderile municipale

pe măsura
prezentării
actelor de
recepţionare
a lucrărilor

Executorii de
buget, Direcţia
construcţii
capitale, Direcţia
generală finanţe

la etapa
Direcţia generală
achiziţiei de transport public şi
mărfuri,
căi de comuni-

lucrări şi
servicii

5.4. Corectitudinea calculării
majorărilor la salarii, reieşind din
modificările legislaţiei în vigoare,
pe parcursul anului (învăţămînt,
cultură, asistenţă socială, organele
de poliţie, aparatul administrativ)
5.5. Corectitudinea calculării
necesarului de mijloace financiare
pentru acordarea compensaţiilor
nominative pentru călătoria în
transportul public
5.6. Confirmarea documentară a
cheltuielilor curente aferente
întreţinerii obiectivelor de
amenajare şi fondului locativ
municipal, solicitate spre achitare
5.7. Analiza şi monitorizarea
utilizării după destinaţie a
alocaţiilor prevăzute pentru:
- majorarea cu 20 la sută a
salariilor angajaţilor din sfera
socială

în
termenele
stabilite de
legislaţie

- majorarea normelor băneşti
pentru alimentaţia gratuită a
elevilor/copiilor din instituţiile de
învăţământ preşcolar şi
preuniversitar
- majorarea salariilor angajaţilor
din sectorul bugetar din contul
bugetului de stat

lunar

caţie, Direcţia
generală locativcomunală şi amenajare, Direcţia
generală finanţe
Direcţia generală
finanţe

trimestrul al Direcţia generală
II-lea
finanţe

pe măsura
solicitării
mijloacelor
bugetare

Direcţia generală
finanţe

lunar

Executorii de
buget, primarii
oraşelor, satelor
(comunelor)
Executorii de
buget, primarii
oraşelor, satelor
(comunelor)

lunar

Executorii de
buget, primarii
oraşelor, satelor
(comunelor)

5.8. Expedierea în adresa
executorilor de buget a scrisorilor
retrospective:
- referitor la starea datoriilor
debitoare şi creditoare, inclusiv a
datoriilor cu termenul de achitare
expirat, ale instituţiilor publice şi

trimestrial

Direcţia generală
finanţe

întreprinderilor municipale, întru
diminuarea acestora;
- întru înlăturarea neajunsurilor
depistate în urma controalelor
tematice şi măsurile de prevenire
pe viitor a încălcărilor legislaţiei
în vigoare

trimestrial

Direcţia generală
finanţe
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