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INTRODUCERE 

 

Prezentul raport este elaborat întru respectarea prevederilor art.29, lit.e) al Legii privind 

controlul financiar public intern (în continuare CFPI) nr. 229 din 23.09.2010 şi situaţia privind 

conformitatea activităţii de audit intern şi sistemului de management financiar şi control cu 

prevederile cadrului normativ în vigoare. 

Auditorii interni din sectorul public activează conform Legii CFPI; Standardelor 

Naţionale de Audit Intern (în continuare SNAI), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 

113 din 12.10.2012; Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul 

public (în continuare NMAISP), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 

29.12.2008; Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulamentului – model 

de funcţionare a unităţii de audit intern), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 139 din 

20.10.2010. 

Conform art. 28 din Legea privind controlul financiar public intern, unităţile de audit 

intern (în continuare, UAI) prezintă Ministerului Finanţelor (în continuare, MF) rapoarte cu 

privire la activitatea de audit intern în forma şi termenele stabilite de minister. 

De asemenea, conform art. 8 al Legii CFPI, managerul entităţii publice implementează 

sistemul de management financiar şi control (în continuare, MFC) conform Standardelor 

naţionale de control intern în sectorul public (în continuare, SNCI), ţinînd cont de complexitatea 

şi domeniul de activitate al entităţii publice (în continuare, EP), în baza următoarelor 

componente: 

a) mediul de control; 

b) managementul performanţelor şi al riscurilor; 

c) activităţile de control; 

d) informarea şi comunicarea; 

e) monitorizarea şi evaluarea. 

Totodată, managerul EP, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de 

management financiar şi control şi emite anual, pentru anul precedent, o declaraţie privind buna 

guvernare.  

Chiar dacă sistemul MFC şi cel de audit intern sînt strîns legate între ele, ele constituie 

sisteme complet diferite. MFC este un sistem implementat şi realizat de persoanele responsabile 

de guvernare, administrare şi de alt personal în conformitate cu cadrul normativ şi reglementările 

interne, pentru a oferi o asigurare rezonabilă că fondurile publice sînt utilizate de către entitatea 
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publică în mod legal, etic, transparent, economic, eficient şi eficace. Pe cînd auditul intern 

reprezintă o activitate independentă şi obiectivă care le oferă managerilor asigurare şi 

consultanţă, desfăşurată pentru a îmbunătăţi activitatea entităţii publice. Aceasta are menirea să 

ajute entitatea publică în atingerea obiectivelor sale, evaluînd printr-o abordare sistematică şi 

metodică sistemul de management financiar şi control şi oferind recomandări pentru 

consolidarea eficacităţii acestuia. 

 

CAPITOLUL I: ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC PENTRU 

ANUL 2012 

1.1. Privire de ansamblu  

În scopul asigurării continuităţii dintre raportarea pentru anul 2012 şi doleanţele expuse 

de către UAI în anul 2011, auditorii interni au înaintat MF următoarele solicitări: 

 de a iniţia procedura de certificare a auditorilor interni în sectorul public; 

 de a organiza cursuri de perfecţionare cu atragerea experţilor internaţionali; 

 de a organiza vizite de studiu; 

 de a desfăşura misiuni de audit intern pilot în comun cu alte UAI; 

 de a organiza întruniri cu auditorii interni din sectorul public; 

 de a crea un sistem de evaluare a calităţii activităţii de audit intern de către omologi, 

cu scopul de a îmbunătăţi calitatea funcţiei de audit intern; 

 de a crea reţeaua (asociaţia) auditorilor interni din Republica Moldova. 

Astfel, în perioada anului 2012 şi începutul anului 2013, MF a întreprins diverse activităţi 

întru realizarea cerinţelor înaintate de către UAI: 

 a fost creat un sistem naţional de certificare şi a avut loc o primă rundă de certificare a 

auditorilor interni din sectorul public; 

 a organizat şi a desfăşurat şapte seminare practice în domeniul auditului intern, 

precum: 

 Controlul Financiar Public Intern; 

 Eşantionarea în audit; 

 Planificarea strategică; 

 Abordarea fraudei şi corupţiei; 

 Planificarea strategică şi anuală a activităţii de audit intern; 

 Planificarea activităţii şi misiunii de audit intern; 
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 Realizarea misiunii de audit intern; 

 Auditul TI; 

 a acordat asistenţă / ghidare UAI intern nou create întru elaborarea Cartei de audit 

intern, planificarea şi realizarea misiunilor de audit intern; 

 a organizat desfăşurarea a 2 misiuni pilot, cu formarea echipelor mixte de audit: echipa 

formată din UAI din cadrul Ministerului Sănătăţii, IMSP „Dispensarul Republican de 

Narcologie”, IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie”, IMSP „Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în domeniul ocrotirii mamei şi copilului” şi IMSP „Institutul Oncologic”; 

echipa formată din UAI din cadrul Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Achiziţii 

Publice; 

 a organizat desfăşurarea a 2 misiuni pilot de audit TI pentru UAI din cadrul IFPS şi 

CNAS; 

 cu suportul Proiectului Twinning „Consolidarea managementului financiar public în 

RM” a fost organizat un atelier de lucru, pentru auditorii interni, cu o durată de două 

săptămîni, în vederea elaborării planurilor strategice şi anuale ale UAI. În rezultatul 

acestei activităţi, cel puţin 8 UAI au elaborat cîte un proiect de plan strategic şi plan 

anual pentru anul 2013. Totuşi, definitivarea, înaintarea spre aprobare şi remiterea 

copiilor către Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern (în 

continuare, DACFPI) rămîne în responsabilitatea UAI şi un obiectiv primordial pentru 

anul 2013; 

 a organizat 4 şedinţe de lucru cu conducătorii UAI; 

 a organizat o vizită de studiu internaţională pentru UAI care urmează a fi implicate în 

misiuni pilot de audit intern în anul 2013. 

Cît priveşte solicitarea de a crea un sistem de evaluare a calităţii activităţii de audit intern 

de către omologi, aceste aspecte vor fi abordate la etapa elaborării unor reglementări privind 

instrumentele de evaluare externă a calităţii activităţii de audit intern. 

În legătură cu solicitarea de creare a asociaţiei, a fost organizată o şedinţă de lucru în 

acest sens în data de 12.03.2013. De asemenea, va fi organizată o primă conferinţă a auditorilor 

interni din sectorul public, care va sta la baza formării unei reţele profesionale a auditorilor 

interni din sectorul public. 
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Scopul prezentului raport în domeniul auditului intern este de a prezenta situaţia actuală 

aferentă activităţii de audit intern în sectorul public din RM. 

 

Obiectivul prezentului raport în domeniul auditului intern constă în prezentarea 

informaţiei privind activitatea de audit intern a UAI, precum şi oferirea comentariilor, 

concluziilor şi recomandărilor în vederea îmbunătăţirii activităţii UAI. De asemenea, 

raportul are scopul de a crea o viziune de ansamblu a întregii activităţi de audit intern în 

sectorul public, de a determina nivelul, în care UAI îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile SNAI şi NMAISP, precum şi de a prezenta un set de 

recomandări menite să îmbunătăţească activitatea de audit intern. 

În acest context, DACFPI din cadrul MF a elaborat Regulamentul privind raportarea 

activităţii de audit intern în sectorul public. Regulamentul propriu-zis stabileşte forma, modul şi 

termenele de prezentare a Raportului privind activitatea de audit intern în sectorul public (în 

continuare Raport).  

Raportul  prezintă tabloul activităţii UAI din sectorul public al RM şi conţine 12 capitole: 

I. Informaţii generale; 

II. Statutul, structura şi organizarea unităţii de audit intern; 

III. Independenţă şi obiectivitate; 

IV. Competenţă; 

V. Asigurarea calităţii; 

VI. Planificarea activităţii de audit intern; 

VII. Natura activităţii; 

VIII. Planificarea misiunii de audit intern; 

IX. Realizarea misiunii de audit intern; 

X. Comunicarea rezultatelor misiunii de audit intern; 

XI. Monitorizarea; 

XII. Alte informaţii. 

La situaţia din 31.12.2012 în sectorul public existau 62 UAI, dintre care: 

 4 UAI activează în cadrul EP care se subordonează şi raportează direct Parlamentului 

Republicii Moldova şi nu raportează MF: Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate, Curtea de Conturi, Comisia Naţională a Pieţei Financiare; 

 14 UAI nu dispuneau de personal sau erau noi create: Ministerul Justiţiei, Ministerul 

Educaţiei, Ministerul Mediului, Ministerul Apărării, Agenţia Achiziţii Publice, Agenţia 
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Turismului, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratul Ecologic de Stat, Primăria mun. 

Bălţi, CR Ocniţa, CR Nisporeni, CR Rîşcani, IMSP „Spitalul Raional Soroca”; 

 4 UAI nu au prezentat raportul de activitate – din motive neîntemeiate: Ministerul 

Culturii, IMSP „Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Nord”, IMSP „Institutul de 

Neurologie şi Neurochirurgie”, IMSP „Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie”. 

 2 UAI au sistat activitatea în perioada anului 2012, pe motiv că auditorii intern din 

cadrul acestora au plecat în concedii de îngrijire a copilului: Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru şi IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi”; 

 1 UAI nu putem aprecia din cauza lipsei de informaţii ce ar susţine o apreciere obiectivă: 

Ministerul Afacerilor Interne; 

Respectiv, se prezintă lista a 37 UAI care au prezentat rapoarte privind activitatea de 

audit intern. 

TABELUL 1. LISTA ENTITĂŢILOR PUBLICE SUPUSE RAPORTĂRII  

Nr. 

d/o 

Entitatea publică, a cărei UAI a raportat privind activitatea anuală 

1.  Ministerul Economiei 20. Primăria municipiului Chişinău 

2.  Ministerul Finanţelor 21. Departamentul Instituţiilor Penitenciare 

3.  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene 
22. Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie „N. Testemiţanu” 

4.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor 
23. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă 

5.  Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare 
24. Serviciul Special pentru Influenţe Active 

asupra Proceselor Hidrometeorologice 

6.  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor 
25. Direcţia Generală de Afaceri a Başcanului şi 

Comitetul executiv 

7.  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei 
26. Consiliul Raional Soroca 

8.  Ministerul Sănătăţii 27. Consiliu Raional Cahul 

9.  Ministerul Tineretului şi Sportului 28. Consiliul Raional Hînceşti 

10.  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 
29. IMSP „Staţia Zonală Asistenţă Medicală 

Urgentă „Centru” 

11.  Biroul Naţional de Statistică 30. IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie” 

12.  Biroul Relaţii Interetnice 31. IMSP „Spitalul Clinic Republican” 

13.  Agenţia „Moldsilva” 32. IMSP „Centrul Republican de Diagnosticare 

Medicală” 

14.  Agenţia Rezerve Materiale 33. IMSP „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic 

de Medicină Urgentă” 

15.  Serviciul Vamal 34. IMSP „Institutul de Cercetări Ştiinţifice în 

domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi 

Copilului” 

16.  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 35. IMSP „Dispensarul Republican de 

Narcologie” 

17.  Academia de Ştiinţe a Moldovei 36. Centrul  Naţional de Management în 
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Sănătate 

18.  Casa Naţională de Asigurări Sociale 37. IMSP „Centrul Stomatologic municipal 

Bălţi” 

19.  Compania Naţională de Asigurări în 

Medicină 
  

Pentru a oferi o apreciere activităţii UAI conform SNAI şi NMAISP, în prezentul raport, 

se atribuie punctaj la 56 de întrebări. Pentru a fi conform completamente cu SNAI şi NMAISP – 

UAI trebuie să întrunească cerinţele minime prevăzute în SNAI, NMAISP şi Legea CFPI. Totuşi 

pentru perioada anului 2012, se admite o marjă de neconformitate acceptată, ţinînd cont de 

circumstanţele actuale şi tendinţa de dezvoltare a funcţiei de audit intern. Fiecare întrebare se 

apreciază cu cifra 0 – în cazul în care UAI nu se conformează metodologiei de audit intern, şi 1 – 

în cazul în care UAI se conformează cu metodologia de audit intern. Ulterior, se prezintă 

calificativul atribuit pentru punctajul acumulat: 

 0 – 28 – UAI nu se conformează cu SNAI şi NMAISP, adică UAI exercită 

revizii/inspecţii financiare, aplică sancţiuni, nu dispune de Cartă de audit intern, nu 

dispune de plan anual al activităţii de audit intern, etc.; 

 29 – 48 – UAI parţial se conformează cu SNAI şi NMAISP, adică UAI efectuează 

misiuni de audit intern, însă deviază de la SNAI şi NMAISP, ceea ce nu afectează 

întru totul activitatea de audit intern; 

  49 – 53 – UAI se conformează cu SNAI şi NMAISP, şi/sau UAI funcţionează 

conform SNAI şi NMAISP, însă există spaţiu pentru îmbunătăţire. 

  54 – 56 – UAI se conformează completamente cu SNAI şi NMAISP, adică UAI 

funcţionează conform SNAI şi NMAISP. 

Calificativul propriu-zis a fost determinat în baza următoarelor criterii: 

 Pentru UAI care se conformează completamente cadrului de audit intern, i se admite 

un nivel acceptabil de neconformitate de  5% faţă de totalul punctajului acumulat; 

 Pentru UAI care se conformează cu SNAI şi NMAISP, adică UAI funcţionează 

conform SNAI şi NMAISP, însă există spaţiu pentru îmbunătăţire – se admite un nivel 

acceptabil de neconformitate de 10% faţă de totalul punctajului acumulat; 

 Pentru UAI care parţial se conformează cu SNAI şi NMAISP, adică UAI efectuează 

misiuni de audit intern, însă deviază de la SNAI şi NMAISP, ceea ce nu afectează 

întru totul activitatea de audit intern – se admite un nivel acceptabil de neconformitate 

de 35% faţă de totalul punctajului acumulat; 
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 Celelalte UAI care au acumulat mai puţin de 50% din punctajul total - nu se 

conformează cu SNAI şi NMAISP, şi/sau exercită revizii/inspecţii financiare, aplică 

sancţiuni, nu dispun de Cartă de audit intern, nu dispun de plan anual al activităţii de 

audit intern, etc. 

Ulterior, urmează analiza detaliată şi consolidarea informaţiei expuse în rapoartele anuale de 

activitate ale UAI. 

1.2.Statutul, structura şi organizarea unităţii de audit intern 

Cît priveşte statutul, structura şi organizarea UAI, acestea sînt diferite în dependenţă de 

statul de personal alocat UAI. În conformitate cu art.19 alin.4 din Legea privind controlul 

financiar public 

intern nr.229 

din 23.09.2010, 

UAI se instituie 

în subordinea 

directă a 

managerului 

entităţii publice 

şi îi raportează 

în mod direct 

acestuia. 

          

Din figura reprezentativă, observăm că 73% din UAI sînt instituite sub formă de Serviciu de 

audit intern (în continuare SAI), 11% - Direcţie de audit intern (în continuare DAI) şi 5% - 

Secţie de audit intern. UAI 

cu statut de SAI sînt 

instituite în cadrul 

ministerelor, CR şi 

Instituţiilor Medico-Sanitare 

Publice (în continuare 

IMSP) şi sunt formate dintr-

3%
5%

73%

5%

11%
3%

Statutul UAI

nu a răspuns

Auditor intern

Serviciu AI

Secţie AI

Direcţie AI

Direcţie generală AI

97%

3%

Nivelul de subordonare a UAI

Top-managerului Directorului adjunct

97% din UAI sînt 

instituite în directa 

subordine a top-

managerului 
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o singură persoană (vezi anexa 1).   

Mai mult ca atît, în anexa 2 se prezintă baza normativă conform căreia au fost instituite UAI din 

sectorul public. La fel ca şi pentru perioada de raportare pentru anul 2011, se atestă conform 

anexei 3 a prezentului raport, că toate UAI constituie subdiviziuni separate în cadrul EP şi 97% 

din UAI se subordonează direct top-managerului (comparativ cu anii precedenţi 2009-79%, 

2010-84%, 2011–95%), ceea ce este în conformitate cu Legea CFPI. Acest fapt denotă 

importanţa auditorilor interni şi oferă independenţă şi obiectivitate auditorilor în ceea ce priveşte 

evaluarea sistemelor/proceselor. 

În figurile ulterioare se prezintă situaţia privind personalul UAI pentru perioada de 

raportare. Partea bună a lucrurilor este că 60% din UAI dispun de mai mult de 2 auditori, ceea ce 

le permite să creeze o echipă de audit şi să desfăşoare misiunile cu mai multă obiectivitate. 

Totuşi mai persistă problema UAI formate dintr-un singur auditor intern. În jur de 40% din UAI 

sunt create doar dintr-o singură persoană. Există mai multe cauze ale acestei probleme expuse în 

rapoartele privind activitatea de audit, şi anume: 

- insuficienţa statului de personal în entitate; 

- neconştientizarea de către manager despre rolul şi importanţa auditului intern; 

- auditorii interni nu mediatizează rolul şi funcţiile lor pentru  top managerul şi 

managerii operaţionali ai entităţii şi nu promovează  schimbarea de la revizie la audit. 

 Tabloul detaliat privind statul de personal prevăzut şi de facto se prezintă în anexa 4. 
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Cît priveşte structura UAI, în sectorul public există 3 UAI sau 8% care dispun de alte 

subdiviziuni în cadrul său. Printre acestea sunt UAI din cadrul CNAS, PMC şi IMSP „Centrul 

Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă”:  

 UAI din cadrul CNAS include: Direcţia audit general, 

Direcţia audit prestaţii sociale şi Direcţia audit 

contribuţii şi asigurări sociale. 

 UAI din cadrul PMC include: Secţia audit financiar şi Secţia audit operaţional. 

 UAI din cadrul IMSP „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă” 

include: Audit medical intern şi Audit intern. 

Referitor la Cartele de audit intern, 

datele din anexa 3 indică că absolut 

toate UAI dispun de regulamente de 

activitate, iar 89% din UAI au 

transmis copiile către MF. De 

asemenea, este important de 

menţionat că majoritatea UAI au 

actualizat  Cartele de audit intern în 

conformitate cu Ordinul ministrului 

finanţelor nr.139 din 20.10.2010 cu privire la aprobarea Codului Etic al auditorului intern şi 

Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţii de audit intern).  

Ulterior, se prezintă 

informaţia privind 

tipurile misiunilor de 

audit intern desfăşurate 

de către UAI. Observăm 

că 84% sau 31 UAI 

desfăşoară misiuni de 

8%

92%

Structura UAI

UAI dispune de subdiviziuni structurale

UAI nu dispune de subdiviziuni structurale

89%

11%

Carta de audit intern

UAI care a transmis copia aprobată a Cartei de audit intern MF

UAI care nu a transmis copia aprobată a Cartei de audit intern MF

100% din UAI 

dispun de Carte de 

audit intern 

 

Evaluarea 

conformităţii încă 

rămîne a fi o 

prioritate a 

activităţii UAI 
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audit de conformitate, 62% UAI – misiuni de audit de sistem. Mai puţin se pune accent pe 

auditele financiare şi ale performanţei, cu toate că unele UAI au indicat în rapoartele de activitate 

că obişnuiesc să desfăşoare misiuni de audit mixte, adică – misiuni de audit de sistem cu 

elemente ale auditului financiar şi cel al performanţei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, auditorii interni s-au expus pe marginea domeniilor în care efectuează misiuni 

de consiliere. Printre domenii se enumeră următoarele: 

 economico-financiar (contabilitate, achiziţii publice, casarea mijloacelor fixe, 

economie, planificare); 

 managementul financiar şi controlul; 

 tehnologii informaţionale; 

 elaborarea actelor legislative şi normative; 

 elaborarea şi implementarea diferitor proiecte; 

 activităţi specifice: activitatea vamală, activităţile universităţii, reforma educaţiei, 

activitatea medicală. 

Anexa 5 prezintă în mod detaliat domeniile de desfăşurare a misiunilor de consiliere 

pentru fiecare UAI în parte. 

1
7

12

23

31

0

5

10

15

20

25

30

35

Audit intern al 

tehnologiilor 

informaţionale

Audit intern de 

performanţă

Audit intern 

financiar

Audit intern de 

sistem

Audit intern de 

conformitate

Tipuri de misiuni de audit intern desfăşurate

Auditorii interni 

desfăşoară misiuni 

de consiliere prin 

implicarea în 

sarcinile 

operaţionale ale 

entităţii 

 



Raport anual consolidat privind controlul financiar public intern în anul 2012 

Chişinău 2013 

 

15 

 

Mai mult ca atît, există UAI 

care pe lîngă sarcinile de audit 

intern desfăşoară alte sarcini 

care nu ţin de fişa postului. În 

figura ulterioară observăm că 

14% din UAI, pe lîngă sarcinile 

de audit intern specificate în 

fişa postului, se implică în 

activităţi operaţionale ale 

entităţii conform indicaţiei conducerii, . Acest fapt duce la apariţia conflictului de interese în 

cazul în care auditorul intern va audita procesul în care a fost implicat, iar în conformitate cu 

art.27 alin.2 lit. a) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind CFPI, conducătorul şi personalul 

UAI nu au dreptul să realizeze sarcini operaţionale. 

Cît priveşte efectuarea misiunilor ad-hoc, observăm că 

acestea deja nu mai reprezintă o rutină pentru auditorii interni. 

Figura ulterioară arată că 48% UAI au efectuat 1-3 misiuni ad-hoc 

(18 UAI), iar 32% UAI (12 UAI) nu au efectuat misiuni ad-hoc în 

perioada de raportare, ceea ce reprezintă un factor pozitiv în 

desfăşurarea activităţii conform planului aprobat, mai ales atunci 

cînd se ţine cont de preocupările conducerii. Anexa 6 prezintă 

informaţia detaliată privind numărul misiunilor ad-hoc realizate pe parcursul anul 2012. 
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De asemenea, auditorii interni şi-au expus punctul de vedere privind necesitatea de 

elaborare a instrucţiunilor proprii de aplicare a NMAISP. La moment, UAI din cadrul CNAS 

dispune de instrucţiuni proprii de realizare a misiunii de audit intern, iar 54% intenţionează să 

elaboreze instrucţiuni proprii. Oricum, 8% din UAI consideră că cadrul normativ existent este 

suficient pentru desfăşurarea activităţii de audit intern. 

 

Cît priveşte posedarea fişelor postului, UAI au afirmat că dispun de fişe ale postului, iar 

acestea sunt elaborate în conformitate cu cadrul normativ existent. La  aspectul depistarea 

cazurilor de nerespectare a Codului etic al auditorului intern, UAI, în unanimitate, au  raportat că 

nu au depistat careva încălcări ale Codului etic al auditorului intern.          

 

1.3.Independenţă şi obiectivitate 

 

În perioada de raportare pentru anul 2012 se atestă o îmbunătăţire în ceea ce priveşte 

completarea declaraţiei de interese înaintea demarării unei misiuni de audit intern, Astfel din 

datele din anexa 7 observăm că doar o singură UAI nu completează această declaraţie. Totodată, 

observăm că în anul 2012, UAI nu au desfăşurat misiuni de audit intern de obiectul cărora au fost 

responsabili în trecut. Chiar dacă 2 UAI au sesizat cazuri de blocare a independenţei şi 

obiectivităţii, în cuantum situaţia este una favorabilă la acest subiect. 
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1.4.Competenţă 

 

Conform informaţiei prezentate în rapoartele anuale de activitate, din datele anexei 8 

privind experienţa de muncă a auditorilor interni, constatăm că auditorii interni profită de o 

experienţă de muncă semnificativă – 56% din UAI au o experienţă de peste 11 de ani, 8% - între 

6 şi 10 ani, iar 30%- între 2 şi 5 ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizînd informaţia privind experienţa de muncă în cadrul UAI, observăm că auditorii 

interni din cadrul a 39%UAI (14 UAI) activează în cadrul UAI timp de 3-4 ani, ceea ce 

constituie o perioadă favorabilă în care s-a reuşit, atît familiarizarea cu conceptul de audit intern, 

instruirea în domeniu, cît şi realizarea misiunilor de audit intern. Mai puţin favorabilă e situaţia 

pentru acele UAI care au o experienţă de un an şi mai puţin de un an. În acest timp este foarte 

important de a participa la instruirile în domeniul auditului intern şi de a elabora şi aproba pe 

interior actele necesare activităţii UAI.  
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În rezultatul analizei informaţiei prezentate de către UAI 

privind sarcinile de bază, UAI se conformează cu prevederile legii 

privind CFPI, SNAI şi NMAISP în ceea ce priveşte elaborarea 

sarcinilor pentru fişa postului.  

Astfel, UAI au menţionat că dispun de următoarele sarcini de bază: 

 Elaborarea planurilor strategice şi anuale ale activităţii de audit intern; 

 Efectuarea misiunilor de audit intern în scopul evaluării sistemului MFC al 

entităţii şi instituţiilor subordonate, cu oferirea recomandărilor de îmbunătăţire; 

 Urmărirea implementării recomandărilor; 

 Gestionarea UAI; 

 Elaborarea propunerilor de modificare a actelor legislative şi normative în vigoare 

ce ţin nemijlocit de activitatea auditului intern; 

 Coordonarea activităţilor cu DACFPI, UAI din cadrul altor instituţii şi Curtea de 

Conturi, astfel încît să se asigure o cooperare adecvată; 

 Organizarea perfecţionării profesionale continue a angajaţilor UAI; 

 Acordarea consultanţei privind eficacitatea sistemului MFC, contribuind la 

obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia; 

 Informarea imediată a conducătorului EP, printr-o scrisoare de sesizare, despre 

suspiciuni privind fraudele şi iregularităţile; 

 Elaborarea şi prezentarea anuală a rapoartelor privind rezultatele activităţii de 

audit intern către MF; 

 Supervizarea procesului de documentare a activităţii de audit intern. 

Totodată, ţinem să menţionăm, că comparativ cu raportarea pentru anul 2011, unde s-a 

constatat că unele UAI efectuează sarcini ce nu ţin de activitatea de audit intern cum ar fi 

efectuarea controalelor, lichidarea încălcărilor în urma controalelor şi efectuarea misiunilor de 

audit intern doar la solicitarea conducerii, pentru anul 2012 nu au fost identificate sarcini ce nu 

ţin de activitatea de audit intern. 

Sarcinile de bază 

din cadrul UAI ţin 

nemijlocit de 

activitatea de audit 

intern 

 

92% din UAI au beneficiat 

de seminare de instruire 

organizate şi desfășurate în 

cadrul MF şi AAP 
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Reieşind din necesităţile de perfecţionare şi dezvoltare profesională continuă cît şi din doleanţele 

auditorilor interni expuse în raportul pentru anul 2011 (de a beneficia de seminare în domenii 

specifice de audit intern), în anul 2012 s-a pus un mare accent pe instruirea auditorilor interni din 

sectorul public. În acest context, 92% din UAI (sau 33-34 UAI) au participat la seminare de 

instruire organizate de către MF şi AAP. Totodată, constatăm că 12 UAI au beneficiat de cursuri 

oferite de către alte instituţii, 19 UAI – seminare interne, iar 8 UAI au raportat că au făcut parte 

şi la alte seminare, precum 

ateliere de lucru, vizite de 

studiu, în domenii specifice 

activităţii, ş.a. Informaţia 

detaliată privind instruirea 

auditorilor interni în anul 

2012 se prezintă în Anexa 9. 

Auditorii interni au raportat 

că au luat parte la seminare 

de instruire cu următoarele 

tematici: 

 Controlul Financiar Public Intern; 

 Planificarea Strategică şi anuală a UAI, 

 Realizarea misiunii de audit intern; 

 Auditul performanţei şi auditul TI; 

 Auditul financiar şi auditul sistemelor TI; 

 Eşantionarea în audit, 

 Tratarea cazurilor de fraudă şi 

corupţie; 

 Management Financiar şi 

Control; 

 Managementul riscurilor; 

 Managementul personalului 

în autorităţile publice, 

 Formare de formatori; 

 Managementul eficient al timpului. 
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 Analizînd datele despre numărul mediu de ore de instruire per auditor în domeniul 

auditului intern pentru anul 2012, se constată că toate UAI care au raportat au beneficiat de 

seminare de instruire, şi anume: 7 UAI au frecventat seminare cu perioada de 40 ore, 12 UAI au 

luat parte la seminare pentru 41-80 ore, 9 UAI: 81-120 ore şi 3 UAI: peste 120 ore.  

La capitolul beneficierii de asistenţă de specialitate din partea altor specialişti în anul 

2012, constatăm că 19% din UAI au beneficiat de asistenţă de specialitate, iar celelalte 81% din 

UAI au raportat faptul că nu au beneficiat de asistenţă. 

Printre domeniile de asistenţă specializată, fac parte următoarele:  

 misiune de audit intern pilot în domeniul TI; 

 mersul realizării misiunii de audit intern; 

 elaborarea raportului de audit; 

 implementarea sistemului MFC; 

 domeniul economic; 

 domeniul juridic;  

 domenii specifice, precum: medicină, transport, metrologie, supravegherea tehnică şi 

securitatea industrială, energetica. 

De asemenea, este important de 

menţionat că 4 UAI din sectorul 

public (MF, IFPS, SV şi CNAS) au 

beneficiat în anul 2012 de o vizită 

de studiu în domeniul auditului 

intern, în cadrul Proiectului 

Twinning „Consolidarea 

managementului financiar public în 

Republica Moldova”. Astfel, pînă 

în prezent 8 UAI au beneficiat de experienţă externă, în rezultatul participării la misiunile pilot. 

 

1.5.Asigurarea calităţii 

 

UAI utilizează numeroase instrumente de evaluare a calităţii menite să îmbunătăţească 

activitatea de audit intern. 

19%

81%

Asistenţă de specialitate

Au beneficiat Nu au beneficiat



Raport anual consolidat privind controlul financiar public intern în anul 2012 

Chişinău 2013 

 

21 

 

Din figura ulterioară 

constatăm că 65% UAI dispun de 

instrumente interne de evaluare a 

activităţii de audit intern, iar 35% 

nu dispun. Printre  instrumentele 

interne de evaluare a calităţii 

distingem următoarele: 

 fişa de evaluare a 

misiunii de audit 

intern pentru unitatea auditată; 

 evaluarea anuală a performanţelor angajaţilor UAI; 

 supravegherea şi monitorizarea continuă a realizării misiunilor de audit intern, 

raportarea trimestrială conducerii; 

 criterii de evaluare a performanţelor profesionale elaborate de UAI; 

 programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii UAI; 

 măsurarea indicatorilor cheie de performanţă a activităţii de audit intern; 

 chestionare, autoevaluare; 

 contrapunerea datelor din programul de lucru cu cel petrecut efectiv;  

 raportul anual privind activitatea UAI. 

Cît priveşte supervizarea 

activităţii de audit intern, doar 

38% din UAI au raportat că 

efectuează acţiuni de 

supervizare, iar 62% - nu 

întreprind astfel de acţiuni, 

deoarece duc lipsă de personal. 

Astfel, UAI au raportat despre 

următoarele activităţi de 

supervizare, care constau în:  

 revizuirea sistematică a documentelor de lucru, pe parcursul misiunilor de audit, pentru a 

asigura conformitatea cu standardele aplicabile; 

35%

65%

Asigurarea calităţii

Nu dispun de 
instrumente de 

evaluare a activităţii 
de audit intern

Dispun de 
instrumente de 

evaluare a activităţii 
de audit intern

38%

62%

Acţiuni de supervizare

efectuează acţiuni 

de supervizare

nu efectuează 

acţiuni de 

supervizare



Raport anual consolidat privind controlul financiar public intern în anul 2012 

Chişinău 2013 

 

22 

 

 monitorizarea concluziilor şi constatărilor în funcţie de natura şi consistenţa probelor de 

audit colectate; 

 monitorizare permanentă în vederea atingerii obiectivelor; 

 examinarea documentelor de lucru şi proiectul raportului de audit în aspectul precum că 

toate constatările sunt susţinute de probe relevante şi sigure, toate chestiunile sunt 

reflectate în proiectul raportului corespunzător,  misiunea de audit este realizată în 

conformitate cu  normele şi standardele respective. 

 

1.6.Planificarea activităţii de audit intern 

 

În dependenţă de cele raportate de către UAI pentru perioada anului 2012, cu privire la 

planificarea activităţii de audit intern, se constată că 10 UAI dispun de un plan strategic, şi 30 

UAI dispun de un plan anual al activităţii de audit intern. Totuşi, analizînd planurile strategice 

ale UAI, au fost observate următoarele puncte slabe: 

 Unele planuri strategice includ doar principalele obiective ale UAI, scopul, 

misiunea şi analiza SWOT. Şi, de fapt, acest document nu poate fi considerat un 

plan strategic, deoarece nu reflectă o strategie în sine; 

 Alte planuri strategice includ cîteva obiective şi perioada de atingere a acestora 

2012-2014, fără a specifica activităţile ce urmează a fi realizate, domeniile supuse 

auditului/ titlurile misiunilor de audit intern, evaluarea riscurilor, planul în sine, 

etc.; 

 Alte planuri includ doar scopul şi obiectivele UAI, şi o evaluarea a riscurilor 

pentru fiecare sistem/proces din entitate, fără a specifica activităţile care urmează 

ca rezultat al evaluării riscurilor, domeniile auditate/titlurile misiunilor de audit, 

perioada de realizare, resursele necesare. 

Oricum există o serie de planuri strategice demne de urmat ca exemplu. Printre acestea 

fac parte planurile strategice ale UAI din cadrul SV, PMC, USMF „N. Testemiţanu”, care includ 

în structura sa următoarele elemente: 

 Viziunea, misiunea, scopul, obiectivele UAI; 

 Cadrul legal şi metodologic care stă la baza elaborării planului strategic; 

 Organigrama entităţii publice; 

 Analiza SWOT a entităţii publice; 
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 Identificarea, descrierea şi gruparea sistemelor auditabile pe procese; 

 Evaluarea riscurilor sistemelor/proceselor; 

 Determinarea frecvenţei auditării în dependenţă de rezultatele evaluării riscurilor; 

 Planul strategic în sine – cu indicarea domeniilor supuse auditului, unităţilor 

auditate, perioada, resursele necesare. 

 

Figura de mai sus arată că 81% UAI (sau 30 UAI) dispun de planuri anuale aprobate şi 

transmise MF. 

Printre motivele care argumentează lipsa planului strategic se regăsesc următoarele: 

 Elaborarea planului nu intră în sarcinile de serviciu ale auditorului intern; 

 UAI este  nou creată; 

 se intenţionează elaborarea acestuia în anul 2013; 

 insuficienţa instrucţiunilor metodologice respective; 

 entitatea este în proces de reorganizare; 

 perioada de activitate prea mică pentru a dispune de informaţia necesară întru 

elaborarea unui plan strategic. 

Totodată, comparativ cu anul 2010 cînd 3 UAI dispuneau de planuri strategice, observăm 

îmbunătăţiri la acest aspect în dinamică. Detalii cu privire la planificarea activităţii de audit 

intern se prezintă în anexa 12. 
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De asemenea, UAI au raportat despre criteriile de planificare a activităţii de audit intern, 

şi se constată că în mare parte UAI se conduc de criteriile oferite în metodologia de audit intern 

existentă. Figura din partea stîngă arată că 25 UAI se conduc de criteriile de evaluare a riscurilor 

de nivel înalt şi evaluarea necesităţilor de resurse, 27 UAI – determină priorităţile anuale, iar 19 

UAI – stabilesc titlurile misiunilor de audit intern. Totuşi există la moment 8 UAI care nu se 

conduc de nici un criteriu la planificarea strategică şi/sau anuală. 

 Printre alte criterii abordate în planificare, UAI au raportat următoarele: 

 solicitările şi preocupările conducerii; 

 problemele depistate în activitatea instituţiei, identificate în urma discuţiilor cu 

managerii operaţionali. 

Analizînd planurile 

anuale de activitate, s-

a constat că există 

dificultăţi în stabilirea 

titlurilor misiunilor de 

audit intern. Unele 

UAI indică doar 

subdiviziunea auditată 

(Direcţia x, sau 

Întreprinderea z), sau 

doar denumirea de „activităţi de audit”, fără a specifica titlul misiunii.  Alte UAI nici nu indică o 

perioadă orientativă de desfăşurare a misiunilor de audit intern, specificînd doar sintagma „pe 

parcursul anului”. 
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Cît priveşte coordonarea planurilor de activitate cu părţile interesate, se constată că 24 

UAI (50%) coordonează planurile de activitate cu top-managerul, 14 UAI (29%) - cu 

subdiviziunile entităţii, cu direcţiile financiar-economice – 4 UAI (9%), a cîte 3 UAI (6%) cu 

Curtea de Conturi şi DACFPI. 

Printre principalele domenii auditate pe parcursul perioadei de raportare, au fost 

următoarele: 

 evaluarea procesului de achiziţii publice; 

 evaluarea unui proces din sistemul de management al resurselor umane: concursul de 

angajare, organizarea şi desfăşurarea perioadei de probă, elaborarea fişelor postului, 

procedura de promovare în funcţie; 

 domeniul asistenţei şi protecţiei sociale; 

 evaluarea procesului de examinare a petiţiilor, plîngerilor, contestărilor, etc.; 

 evaluarea procesului de evidenţă şi administrare a circulaţiei, păstrării 

medicamentelor; 

 evaluarea procedurilor de control aferente executării serviciilor medicale;  

 comunicare şi informare; 

 evaluarea respectării nomenclatorului dosarelor; 

 evaluarea activităţilor economico-financiare a entităţilor subordonate; 

 monitorizarea procesului de inventariere, evaluarea ţinerii evidenţei contabile 

(parţial), evaluarea procesului de acumulare, împrospătare a bunurilor din rezerva de 

stat; 

 domeniul vamal; 

 administrarea plătitorilor TVA şi eficienţa controalelor fiscale;  

 evaluarea procesului de înregistrare şi evidenţă a plătitorilor primelor de asigurări 

medicale; 

 evaluarea procesului de contractare a IMSP, în special a modului de negociere şi 

încheiere a contractelor în cadrul asistenţei medicale urgente prespitaliceşti; 

 procesul de planificare şi executare a programului municipal de investiţii capitale;  

 procesul de gestionare a transportului public urban; 

 evaluarea procesului de planificare şi executare a reparaţiilor capitale şi curente, 

amenajarea şi dotarea încăperilor cu necesar pentru asigurarea funcţionalităţii cu 

accent asupra controlului intern existent; 
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 formarea continuă a medicilor şi farmaciştilor în corespundere cu necesităţile 

sistemului naţional de sănătate, sporirea calităţii de instruire şi evaluare în formarea 

continuă; 

 organizarea activităţii cantinelor şi bufetelor, îmbunătăţirea calităţii şi diversificării 

bucatelor conform prescripţiilor tehnologice, ridicarea nivelului de deservire a 

beneficiarilor. 

La compartimentul 

misiunilor de audit 

intern planificate, 

figura ulterioară 

arată că 25% din 

UAI îşi planifică să 

realizeze 1-2 misiuni 

de audit intern anual, 

39% din UAI – 3-5 

misiuni, iar 36% din 

UAI – 6-10 misiuni 

de audit intern. 

Totodată se constată şi unele devieri de la planul iniţial, pe diverse motive: lipsa colaboratorilor, 

s-a pus accent mai mare pe integrarea auditorului în profesie, obiective nerealiste, volum mare de 

documente, limitarea mijloacelor financiare pentru deplasări, implicarea în activităţi 

operaţionale, efectuarea misiunilor ad-hoc.  

Detalii referitor la timpul petrecut pentru desfăşurarea misiunilor de asigurare, consiliere 

şi ad-hoc se prezintă în anexa 13. 

În următoarea figură se 

prezintă informaţia cu 

privire la periodicitatea 

informării conducătorului 

EP despre rezultatele 

activităţii de audit intern. 

Astfel,  19 UAI raportează 

conducerii după realizarea 
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fiecărei misiuni de audit intern, 6 UAI raportează săptămînal, 10 UAI  - trimestrial şi 5 UAI 

raportează doar anual. 

1.7.Natura activităţii 

Analizînd informaţia raportată privind contribuţia UAI la îmbunătăţirea sistemului MFC 

din cadrul entităţii, UAI au menţionat că oferă recomandări de îmbunătăţire la fiecare misiune de 

audit intern prin rapoartele de audit şi monitorizează implementarea acestora. 

Totodată, din datele rapoartelor anuale s-a constatat că UAI ajută entitatea în menţinerea 

unui sistem eficient de MFC prin următoarele acţiuni: 

 oferirea recomandărilor; 

 mediatizarea noţiunilor specifice controlului intern; 

 suport consultativ în descrierea proceselor; 

 suport în identificarea şi evaluarea riscurilor; 

 instruirea managerilor operaționali în vederea implementării MFC în 

subdiviziuni; 

 urmărirea implementării recomandărilor. 

Cît priveşte contribuţia UAI la procesul de management al riscurilor, s-au raportat 

următoarele acţiuni: 

 Asistenţă în identificarea şi evaluarea riscurilor; 

 Suport în elaborarea registrelor riscurilor; 

 Asistenţă în descrierea proceselor cu indicarea punctelor slabe; 

 Recomandarea activităţilor de control noi neaplicate în proces anterior de către 

subdiviziune şi excluderea din proces a activităţilor de control care se dublează. 

Informaţia cu privire la contribuţia UAI la sistemul MFC este reflectată în Anexa 14. 

 

1.8.Planificarea misiunii de audit intern 

 

La planificarea misiunii de audit intern se constată că majoritatea UAI întrunesc toate criteriile 

de planificare. Conform anexei 15 observăm că în cadrul etapei de planificare a misiunii de audit 

intern, UAI  desfăşoară următoarele activităţi: elaborează un plan al misiunii, activează în baza 

unui ordin al misiunii, organizează şedinţe de deschidere a misiunilor de audit care se finalizează 

cu un proces-verbal. Din figura ulterioară observăm că 84% din UAI (în mediu, 31 UAI) ţin cont 

de toate criteriile de planificare a unei misiuni. 
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1.9.Realizarea misiunii de audit intern 

 Cît priveşte realizarea misiunii de audit intern, conform rapoartelor anuale de activitate, 

UAI au raportat că dispun de acces la informaţii şi documente relevante pentru realizarea 

misiunii de audit intern, fapt ce le atribuie un grad înalt de independenţă faţă de procesul auditat. 

Totuşi, în două cazuri, UAI au raportat că au existat cîteva intenţii de blocare a accesului, şi 

anume prin refuzurile din partea unităţii auditate de a prezenta anumite dosare solicitate. 

Cu privire la utilizarea testelor, UAI utilizează ambele tipuri de teste, atît substanţiale, cît 

şi de conformitate, şi chestionare. Pentru fundamentarea constatărilor de audit, se utilizează 

numeroase surse de informaţii: 

 legi, hotărîri de guvern, regulamente, fişe ale posturilor, documente contabile; 

 rapoartele Curţii de Conturi, rapoartele Inspecţiei financiare, etc.; 

 interviuri şi chestionare; 

 planuri, indicatori, rapoarte anuale de activitate; 

 sistemul informaţional; 

 informaţii externe (din ziare, rapoarte publice); 

 observaţia la faţa locului; 

 documentele de fondare a 

instituţiei. 

Totodată, din figura ulterioară 

observăm situaţia UAI în ceea ce 

priveşte documentarea proceselor 

operaţionale. 
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Observăm că 65% din UAI (sau 24 UAI) descriu procesele operaţionale în cadrul 

misiunii de audit intern, ceea ce este conform NMAISP. Totuşi 35% nu parcurg această etapă 

deoarece au puţină experienţă în domeniu, sau sînt formate doar dintr-un singur auditor intern. 

Figura ulterioară prezintă tabloul acelor UAI care descriu procesele operaţionale, şi anume, 

numărul proceselor descrise pentru perioada de raportare şi numărul proceselor descrise pentru 

întreaga perioada de activitate a UAI. Astfel, observăm că în perioada de raportare 13 UAI au 

descris 1-4 procese, 7 UAI – 5-10 procese, 1 UAI – 11-15 procese, iar per total – 10 UAI – 1-4- 

procese, 3 UAI – 5-10 procese, 3 UAI – 11-15 procese şi 6 UAI – mai mult de 15 procese 

operaţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elaborarea constatărilor, toate UAI au raportat că constatările sunt bazate pe probe 

suficiente şi certe de audit, cu excepţia unora care au raportat că elaborează constatări reieşind 

din propriile cunoştinţe. De asemenea, s-a raportat că UAI întîmpină dificultăţi în formularea 

constatărilor conform criteriilor menţionate în NMAISP, mai ales în ceea ce ţine de cauză şi 

efect. 

Informaţia detaliată privind realizarea misiunii de audit intern se prezintă în anexa 16. 

 

1.10. Comunicarea rezultatelor misiunilor de audit intern 

La acest compartiment, UAI au raportat despre paşii întreprinşi la finele misiunilor de 

audit intern. Astfel, anexa 17 prezintă detaliat informaţia privind acest aspect. Din rapoartele 
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anuale de activitate se constată că UAI practică organizarea şedinţelor de finalizare a lucrului în 

teren, şi discută următoarele subiecte în cadrul acestor şedinţe: 

 problemele parvenite pe parcursul misiunii de audit intern; 

 constatările şi recomandările de audit; 

 rezultatele auditului şi măsurile necesare de îmbunătăţire; 

 se analizează cauzele care au contribuit la realizarea disfuncţionalităţilor; 

 se obţin unele reacţii iniţiale de răspuns ale unităţii auditate; 

 încurajarea unităţii auditate în implementarea recomandărilor; 

 prezentarea testelor şi probelor de audit; 

 se obţine opinia pentru aprobarea constatărilor şi recomandărilor de audit preliminare. 

Totodată UAI au raportat că au existat şi cazuri în care conducătorul unităţii auditate nu a 

fost de acord cu constatările şi recomandările de audit înaintate. Motivele dezacordului au fost 

următoarele: 

 a apărut informaţie suplimentară de care nu s-a dispus la formularea constatărilor şi 

recomandărilor de audit; 

 insuficienţa resurselor umane pentru a fi implicate în implementare, asumarea 

riscurilor, etc.  

De asemenea, 

UAI  au 

raportat  că nu 

aplică sancţiuni 

în rezultatul 

misiunilor de 

audit intern, 

ceea ce 

reprezintă un 

factor pozitiv. 

Din rapoartele 

de activitate se 

observă că UAI oferă foarte multe recomandări pentru îmbunătăţirea procesului auditat, de 

asemenea, UAI includ în rapoartele de audit pe lîngă părţile negative din cadrul procesului 

auditat, şi aspecte pozitive care merită de a fi menţionate în raport. Un punct forte reprezintă şi 
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faptul că în 84% din UAI se discută constatările şi recomandările de audit cu unitatea auditată 

înainte de oferirea acestora top-managerului. Analizînd figura ulterioară, se constată că în cazul a 

23 UAI recomandările au fost acceptate în volum de 100%, 5 UAI – în volum de 80-99%, 1 UAI 

– 60-79% şi 1 UAI – mai puţin de 60%. Aceste date ne arată că într-adevăr se ţine cont de 

recomandările auditorilor interni, şi reprezintă un factor pozitiv.  De asemenea, UAI au raportat 

că la finele fiecărei misiuni de audit intern, UAI se elaborează un plan de acţiuni privind 

implementarea recomandărilor de audit. Anexa 18 prezintă informaţia cu privire la 

recomandările înaintate în cadrul misiunilor de audit intern. 

1.11. Monitorizarea 

Cît priveşte urmărirea implementării recomandărilor, constatăm că 33 UAI au sisteme 

interne de urmărire a implementării recomandărilor. 

UAI au raportat că se asigură precum că o recomandare este implementată prin: verificări 

ulterioare, deplasări la faţa locului, misiuni de audit ulterioare, informaţii verbale, monitorizarea 

registrelor electronice. De asemenea, există cazuri cînd nu sunt implementate toate 

recomandările, din cauza imperfecţiunii cadrului normativ aferent activităţii entităţii publice, 

lipsa resurselor financiare şi umane, cînd recomandarea îşi pierde relevanţa în timp, atunci cînd 

unitatea auditată îşi asumă riscul de neimplementare a recomandărilor, lipsa voinţei manageriale 

de a implementa recomandările. Totodată UAI au menţionat în rapoartele anuale că raportează 

trimestrial, lunar conducerii despre nivelul şi statutul implementării recomandărilor. Informaţia 

detaliată privind capitolul propriu-zis se reflectă în anexa 19. 

1.12. Alte informaţii 

În cadrul raportării anuale privind activitatea de audit intern, a fost solicitat ca UAI să 

prezinte: 

 Concluzii cu privire la funcţionalitatea sistemului de management financiar şi control 

în cadrul entităţii publice; 

 Propuneri pentru dezvoltarea sau perfecţionarea funcţiei de audit intern în sectorul 

public; 

 orice alte informaţii. 

Menţiunile propriu-zise se prezintă în Anexa 20. 
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1.13. Nivelul de conformitate a UAI cu cadrul normativ în domeniul auditului intern 

În conformitate cu criteriile stabilite de atribuire a calificativului stabilite anterior, şi 

anume: 

 0 – 28 – UAI nu se conformează cu SNAI şi NMAISP, adică UAI exercită 

revizii/inspecţii financiare, aplică sancţiuni, nu dispune de Cartă de audit intern, de 

plan anual al activităţii de audit intern, etc.; 

 29 – 48 – UAI parţial se conformează cu SNAI şi NMAISP, adică UAI efectuează 

misiuni de audit intern, însă deviază de la SNAI şi NMAISP, ceea ce nu afectează 

întru totul activitatea de audit intern; 

  49 – 53 – UAI se conformează cu SNAI şi NMAISP, şi/sau UAI funcţionează 

conform SNAI şi NMAISP, însă există spaţiu pentru îmbunătăţire; 

  54 – 56 – UAI se conformează completamente cu SNAI şi NMAISP, adică UAI 

funcţionează conform SNAI şi NMAISP, 

Se constată că 1 UAI nu se conformează metodologiei de audit intern, 18 UAI – parţial se 

conformează, 8 UAI – se conformează, iar 10 UAI – se conformează completamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Anexa 21 este prezentat punctajul total oferit pentru fiecare UAI în parte. Punctajul 

minim constituie 0, iar cel  maxim 56. 
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CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI 

În rezultatul consolidării rapoartelor privind activitatea de audit intern în sectorul public 

pentru anul 2012, se prezintă lista principalelor constatări şi recomandări pentru îmbunătăţirea 

funcţiei de audit intern. Totodată menţionăm că comparativ cu anul precedent, situaţia privind 

cele constatate nu s-a îmbunătăţit, deoarece UAI nu au luat în vedere recomandările înaintate 

anterior. Respectiv, o mare parte din constatări pentru anul 2012 au rămas aceleaşi. 

Constatări: 

 4 UAI nu au prezentat raportul de activitate – din motive neîntemeiate: Ministerul 

Culturii, IMSP „Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Nord”, IMSP „Institutul 

de Neurologie şi Neurochirurgie”, IMSP „Spitalul Clinic de Traumatologie şi 

Ortopedie”, chiar dacă toate UAI au fost anunţate prin intermediul solicitărilor 

oficiale, electronice, cît şi telefonice, astfel, nerespectîndu-se prevederile Legii CFPI; 

 În jur de 40% din UAI sunt create doar dintr-o singură persoană, ceea ce nu permite 

crearea unei echipe de audit, pentru a asigura desfăşurarea tuturor etapelor activităţii 

de audit intern, astfel, nerespectîndu-se prevederile SNAI 1311 „Evaluări interne” şi 

SNAI 2340 „Supervizarea misiunii de audit intern”; 

 Evaluarea conformităţii încă rămîne a fi o prioritate a activităţii UAI. Mai puţin accent 

se pune pe evaluarea sistemelor/proceselor, evaluarea performanţei; evaluînd doar 

conformitatea, valoarea adăugată rămîne a se axa mai mult pe înaintarea 

recomandărilor de corecţie, adică privind obligativitatea respectării cadrului de 

reglementare – responsabilitatea implicită a managerului, şi nu pe recomandări de 

perfecţionare a sistemelor/proceselor  şi creşterea performanței; 

 Auditorii interni desfăşoară misiuni de consiliere prin implicarea în sarcinile 

operaţionale ale entităţii. Pe lîngă sarcinile de audit intern specificate în fişa postului, 

14% din UAI se implică în activităţi operaţionale ale entităţii conform indicaţiei 

conducerii, ceea ce cauzează apariţia conflictului de interese în cazul în care auditorul 

intern va audita procesul în care a fost implicat, iar în conformitate cu art.27 alin.2 lit. 

a) din Legea privind CFPI, conducătorul şi personalul UAI nu au dreptul să realizeze 

sarcini operaţionale; 

 Analizînd planurile strategice ale UAI, se constată următoarele puncte slabe, astfel 

fiind nerespectate prevederile SNAI 2010 „Planificarea”: 



Raport anual consolidat privind controlul financiar public intern în anul 2012 

Chişinău 2013 

 

34 

 

 unele planuri strategice includ doar principalele obiective ale UAI, scopul, 

misiunea şi analiza SWOT. Şi de fapt, acest document nu poate fi considerat un 

plan strategic, deoarece nu reflectă o strategie în sine; 

 alte planuri strategice includ cîteva obiective şi perioada de atingere a acestora: 

2012-2014, fără a specifica activităţile ce urmează a fi realizate, domeniile supuse 

auditului/ titlurile misiunilor de audit intern, evaluarea riscurilor, planul în sine, 

etc.; 

 alte planuri includ doar scopul şi obiectivele UAI, şi o evaluare a riscurilor pentru 

fiecare sistem/proces din entitate, fără a specifica activităţile care urmează în 

rezultatul evaluării riscurilor, domeniile auditate/titlurile misiunilor de audit, 

perioada de realizare, resursele necesare. 

 Analizînd planurile anuale de activitate, s-a constat că există problemă în stabilirea 

titlurilor misiunilor de audit intern. Unele UAI indică doar subdiviziunea auditată 

(Direcţia X, sau Întreprinderea Z), sau doar denumirea de „activităţi de audit”, fără a 

specifica titlul misiunii. Alte UAI nici nu indică o perioadă orientativă de desfăşurare a 

misiunilor de audit intern, specificînd doar sintagma „pe parcursul anului”, astfel 

acestea fiind contrare prevederilor SNAI 2220 „Aria de aplicabilitate a misiunii de 

audit intern”; 

 La elaborarea constatărilor, s-a constatat că UAI întîmpină dificultăţi în formularea 

acestora, conform criteriilor menţionate în NMAISP 6 „Raportul de audit”: situaţia, 

criteriile, efectul şi cauza; 

 4 UAI nu dispun de un sistem de urmărire a implementării recomandărilor, astfel, fiind 

nerespectate prevederile SNAI 2500 „Monitorizarea acţiunilor ulterioare comunicării 

rezultatelor”. 

 1 UAI nu se conformează metodologiei de audit intern, 18 UAI – parţial se 

conformează, 8 UAI – se conformează, iar 10 UAI – se conformează 

completamente. 

 

Recomandări: 

Recomandările de bază constau în conformarea în continuare a activităţii UAI cu cadrul 

de reglementare a activităţii de audit intern, şi anume: 
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 Introducerea în obiectivele misiunii de audit intern, precum „evaluarea controalelor 

interne în procesul auditat”, „evaluarea eficienţei procesului auditat în dependenţă de 

criteriile stabilite”. Iar la etapa planificării misiunilor de audit intern, se recomandă să 

se ţină cont de obiectivele misiunii, aria de aplicabilitate a misiunii, termenii de 

realizare a activităţilor şi resursele stabilite; 

 Neimplicarea auditorilor interni în sarcini manageriale, precum consultaţii în domeniul 

contabilităţii, resurselor umane ş.a., deoarece aceste domenii mai apoi vor fi auditate 

de auditorul intern propriu-zis. Totuşi, în ceea ce priveşte implementarea sistemului 

MFC, nu putem nega faptul că auditorii interni sunt mai aproape de manageri şi 

favorizează implementarea sistemului MFC prin intermediul recomandărilor de audit, 

instruirilor interne, etc.; 

 De a actualiza planurile strategice ale UAI, prin includerea planului în sine; 

 Planurile anuale de activitate să poarte un caracter mai analitic, incluzînd titlul 

misiunii de audit intern  (nu doar un domeniu foarte larg), perioada desfăşurării 

misiunilor de audit intern, persoanele responsabile, şi alte informaţii utile la discreţia 

UAI; 

 De asemenea, se recomandă ca planurile anuale/strategice de activitate să fie remise 

Curţii de Conturi, precum şi MF în conformitate cu prevederile Legii CFPI; 

 Instituirea mecanismelor de supervizare a misiunilor de audit intern în conformitate cu 

prevederile SNAI şi NMAISP. 

ANEXE 

Capitolul respectiv conţine şi alte anexe, suplimentar la cele care dispun de referinţă în 

textul Raportului, dar care sunt necesare pentru a elucida imaginea fidelă a situaţiei vis-a-vis de 

activitatea unităţilor de audit intern evaluate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport anual consolidat privind controlul financiar public intern în anul 2012 

Chişinău 2013 

 

36 

 

 

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE 

MANAGEMETN FINANCIAR ŞI CONTROL ÎN  ANUL 2012 

 

2.1. Privire de ansamblu 

 

Pentru anul 2012, conform Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 

23.09.2010, şi Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar 

şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare, aprobat prin Ordinul ministrului 

finanţelor nr. 49 din 26 aprilie 2012, Ministerul Finanţelor a recepţionat rapoarte privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului MFC din cadrul a 19 Organe centrale de specialitate ale 

administraţiei publice (în continuare APC) şi suplimentar, de la alte entităţi publice, chiar dacă 

Regulamentul menţionat mai sus nu prevede această obligaţie. 

Contrar prevederilor aceluiaşi Regulament, Ministerul Justiţiei, Ministerul Culturii şi 

Agenţia Turismului NU au prezentat rapoarte privind organizarea şi funcţionarea sistemului 

MFC. Astfel entităţile nominalizate nu fac parte din prezentul raport. Toate APC şi APL de 

nivelul al doilea au fost informate de cîteva ori de către MF privind responsabilităţile ce le revin 

vis-a-vis de obligativitatea autoevaluării, raportării funcţionalităţii sistemului MFC, precum şi 

emiterii declaraţiei privind buna guvernare. 

Anterior raportării cu privire la organizarea şi funcţionarea sistemului MFC, APC au 

completat un formular de autoevaluare format din 134 întrebări, bazate pe SNCI, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 51 din 23 iunie 2009. După totalizarea răspunsurilor pentru 

fiecare întrebare din totalul formularelor de autoevaluare, responsabilul de coordonarea 

procesului de autoevaluare a calculat ponderea răspunsurilor pentru fiecare întrebare. În baza 

tuturor răspunsurilor generale la setul de întrebări pentru fiecare component/standard naţional de 

control intern, responsabilul de coordonarea autoevaluării a determinat criteriile de apreciere ale 

sistemului MFC respectate pe fiecare component/standard şi a atribuit scorul aferent: “A”, “B”, 

“C” sau “D” (în continuare, Criterii), care sînt expuse în anexa nr.22 la prezentul raport. 

Totodată, este important de menţionat că pe perioada 2009-2013, MF a organizat şi a 

desfăşurat numeroase seminare de instruire, de mediatizare, ateliere de lucru în cadrul organelor 

APC cu tematici: „Controlul Financiar Public Intern”, „Implementarea sistemului MFC în 

sectorul public”, „SNCI”, „Autoevaluarea sistemului MFC”, etc. Totodată a fost oferit suport la 
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locul de muncă prin intermediul Proiectului „Managementul Finanţelor Publice”, următoarelor 

APC: MF, MMPSF, ARFC, MS. 

2.2. Mediul de control 

La acest capitol, APC au raportat privind standardele etice, organizarea şi funcţionarea 

entităţii publice, precum şi sistemul de angajare, instruire şi evaluare a performanţelor 

individuale ale angajaţilor. 

Aşadar, din figura ulterioară observăm următoarele: 

 La compartimentul „Etică şi integritate”: 

 14 APC au confirmat că standardele de comportament etic şi reglementările privind 

prevenirea fraudei şi corupţiei sunt comunicate către toţi angajaţii, iar managerii şi 

angajaţii entităţii publice respectă standardele de comportament etic şi reglementările 

privind prevenirea fraudei şi corupţiei (nu există cazuri de nerespectare a acestora) şi 

respectiv au atribuit scorul A; 

 5 APC au raportat că standardele de comportament etic şi reglementările privind 

prevenirea fraudei şi corupţiei sunt comunicate către toţi angajaţii, iar managerii şi 

angajaţii entităţii publice respectă reglementările privind prevenirea fraudei şi 

corupţiei (nu există cazuri de nerespectare a acestora) şi au atribuit scorul B. 

 La compartimentul „Funcţii, atribuţii şi sarcini”: 

 Toate 19 APC au raportat că dispun de un Regulament de organizare şi funcţionare, 

care include funcţii, atribuţii şi sarcini ale entităţii, precum şi de fişe ale postului, 

care includ sarcinile de bază, atribuţiile, responsabilităţile şi împuternicirile fiecărui 

angajat, iar Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi fişele postului sunt 

comunicate către toţi angajaţii, şi respectiv au atribuit scorul A. 

 La compartimentul „Angajamentul faţă de competenţă”: 

 11 APC au raportat că au definit cunoştinţele şi competenţele profesionale pentru 

fiecare post; dispun de un program de recrutare, promovare / numire în funcţie a 

angajaţilor, de un program de instruire iniţială şi continuă a angajaţilor; programul de 

recrutare, promovare / numire în funcţie a angajaţilor garantează faptul că 

persoanelor cu calificare corespunzătoare sunt atribuite sarcini pe care acestea sunt 

capabile să le execute; evaluează necesităţile de instruire şi dezvoltare profesională, 

desfăşoară corespunzător, monitorizează şi documentează instruirea angajaţilor; 

dispun de un mecanism de evaluare a performanţelor angajaţilor şi desfăşoară 
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periodic evaluarea şi revizuirea performanţelor individuale ale acestora – şi respectiv 

au atribuit scorul A; 

 6 organe APC au expus că au definit cunoştinţele şi competenţele profesionale pentru 

fiecare post; evaluează necesităţile de instruire şi dezvoltare profesională, desfăşoară 

corespunzător, monitorizează şi documentează instruirea angajaţilor; desfăşoară 

evaluarea performanţelor individuale ale angajaţilor – şi au atribuit scorul B; 

 2 organe APC au expus că au definit cunoştinţele şi competenţele profesionale pentru 

fiecare post; evaluează necesităţile de instruire şi dezvoltare profesională, desfăşoară 

corespunzător, monitorizează şi documentează instruirea angajaţilor şi au atribuit 

scorul C. 

 La compartimentul „Abordarea şi stilul de operare al conducerii”: 

 13 organe APC au raportat că conducerea promovează şi contribuie la dezvoltarea 

sistemului MFC, precum şi la corectarea deficienţelor acestuia; este promovată şi 

înţeleasă importanţa mediului de control şi stilul de operare al conducerii este 

împărtăşit de către angajaţi; dispun de proceduri de urmărire a petiţiilor / adresărilor 

parvenite de la cetăţeni – şi au oferit scorul A; 

 5 organe APC au raportat că conducerea promovează şi contribuie la dezvoltarea 

sistemului MFC, precum şi la corectarea deficienţelor acestuia; dispun de proceduri 
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de urmărire a petiţiilor / adresărilor parvenite de la cetăţeni – respectiv au atribuit 

scorul B; 

 1 organ APC a raportat că conducerea promovează şi contribuie la dezvoltarea 

sistemului MFC, precum şi la corectarea deficienţelor acestuia, şi a atribuit scorul C. 

 La compartimentul „Structura organizaţională”: 

 10 organe APC au raportat că au definit şi actualizat structura organizaţională (care 

este corespunzătoare resurselor, responsabilităţilor şi obiectivelor), precum şi 

competenţele, drepturile, responsabilităţile, sarcinile, obiectivele şi liniile de 

raportare ale fiecărei subdiviziuni structurale; structura organizaţională, precum şi  

competenţele, drepturile, responsabilităţile, sarcinile, obiectivele şi liniile de 

raportare ale fiecărei subdiviziuni structurale sunt comunicate angajaţilor – respectiv 

au atribuit scorul A; 

 9 organe APC au raportat că au definit şi actualizat structura organizaţională, precum 

şi competenţele, drepturile, responsabilităţile, sarcinile, obiectivele şi liniile de 

raportare ale fiecărei subdiviziuni structurale; structura organizaţională, precum şi  

competenţele, drepturile, responsabilităţile, sarcinile, obiectivele şi liniile de 

raportare ale fiecărei subdiviziuni structurale sunt comunicate angajaţilor – respectiv 

au atribuit scorul B; 

 La compartimentul „Împuterniciri delegate”: 

 11 organe APC au raportat că managerii deleagă împuternicirile, sunt responsabili 

pentru împuternicirile delegate, au stabilit nivelurile de subordonare pentru realizarea 

sarcinilor delegate, cît şi asigură delegarea împuternicirilor doar angajaţilor care 

dispun de competenţa necesară; înregistrează, păstrează în scris şi prin semnătură 

împuternicirile delegate – respectiv au oferit scorul A; 

 6 organe APC au raportat că managerii deleagă împuternicirile, sunt responsabili 

pentru împuternicirile delegate, au stabilit nivelurile de subordonare pentru realizarea 

sarcinilor delegate, cît şi asigură delegarea împuternicirilor doar angajaţilor care 

dispun de competenţa necesară – respectiv au oferit scorul B; 

 2 organe APC au raportat că managerii deleagă împuternicirile, sunt responsabili 

pentru împuternicirile delegate, cît şi au stabilit nivelurile de subordonare pentru 

realizarea sarcinilor delegate – respectiv au oferit scorul C; 
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 Din cele menţionate anterior, observăm că la capitolul „Mediul de control”, organele 

APC întrunesc cerinţele SNCI în ceea ce priveşte disponibilitatea şi cunoaşterea standardelor de 

comportament etic, regulamentelor şi fişelor posturilor, structurii organizaţionale, însă există 

spaţiu de îmbunătăţire la aspectul legat de delegarea împuternicirilor. 

 Autoevaluarea pe scoruri este prezentată în anexa 23. 

 

2.3. Managementul performanţelor şi al riscurilor 

 La acest capitol, organele APC au raportat privind stabilirea misiunii, obiectivelor 

strategice şi operaţionale, elaborarea indicatorilor de performanţă, identificarea riscurilor 

asociate obiectivelor, dacă EP evaluează, monitorizează, raportează şi reacţionează la riscurile 

asociate atingerii obiectivelor. 

Aşadar, din figura ulterioară observăm următoarele: 

 La compartimentul „Stabilirea obiectivelor”: 

 13 organe APC au răspuns că dispun de misiune, obiective strategice şi obiective 

operaţionale (coerente cu obiectivele strategice) specifice, măsurabile, relevante, 

realiste şi definite în timp. Misiunea, obiectivele strategice şi obiectivele operaţionale 

sunt comunicate către toţi angajaţii, precum şi au fost atribuite responsabilităţi 

angajaţilor pentru atingerea obiectivelor – şi respectiv au atribuit scorul A; 

 6 organe APC au raportat că dispun de misiune, obiective strategice şi obiective 

operaţionale. Misiunea, obiectivele strategice şi obiectivele operaţionale sunt 

comunicate către toţi angajaţii. Au fost atribuite responsabilităţi angajaţilor pentru 

atingerea obiectivelor – şi respectiv au atribuit scorul B; 
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 La compartimentul „Planificarea, monitorizarea şi raportarea privind performanţele”: 

 9 organe APC au expus că dispun de planuri de acţiuni strategice şi anuale, care 

includ obiective strategice / operaţionale, riscuri asociate obiectivelor şi indicatori de 

performanţă. Revizuiesc şi actualizează în mod sistematic planurile de acţiuni şi 

dispun de proceduri detaliate scrise pentru elaborarea, executarea şi raportarea 

bugetului anual. Evaluează, monitorizează, revizuiesc şi raportează gradul de 

atingere a obiectivelor / indicatorilor de performanţă, precum şi performanţa 

financiară – şi respectiv au atribuit scorul A; 

 9 organe APC au raportat că dispun de planuri de acţiuni strategice şi anuale, care 

includ indicatori de performanţă. Revizuiesc şi actualizează în mod sistematic 

planurile de acţiuni, dispun de proceduri detaliate scrise pentru elaborarea, 

executarea şi raportarea bugetului anual. Evaluează, monitorizează, revizuiesc şi 

raportează gradul de atingere a obiectivelor / indicatorilor de performanţă – şi 

respectiv au atribuit scorul B; 

 1 organ APC a răspuns că dispun de planuri de acţiuni strategice şi anuale. 

Revizuiesc şi actualizează în mod sistematic planurile de acţiuni. Totodată, dispun de 

proceduri detaliate scrise pentru elaborarea, executarea şi raportarea bugetului anual 

– şi au atribuit scorul C; 

 La compartimentul „Identificarea evenimentelor, care pot genera riscuri şi 

oportunităţi”: 

 9 organe APC au raportat că identifică viitoarele evenimente care pot avea un impact 

nefavorabil asupra atingerii obiectivelor, ţinînd cont de sursele interne şi externe ale 

acestora, totodată identifică riscurile asociate principalelor domenii de activitate – 

respectiv au oferit scorul A; 

 7 organe APC au raportat că identifică viitoarele evenimente care pot avea un impact 

nefavorabil asupra atingerii obiectivelor, ţinînd cont de sursele interne şi externe ale 

acestora – şi au oferit scorul B; 

 1 organ APC a expus că identifică viitoarele evenimente care pot avea un impact 

nefavorabil asupra atingerii obiectivelor – şi a oferit scorul C; 

 2 organe APC au expus că nu identifică viitoarele evenimente care pot avea un 

impact nefavorabil asupra atingerii obiectivelor – şi au acordat scorul D; 

 La compartimentul „Managementul riscurilor”: 
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 4 organe APC au raportat că evaluează impactul şi probabilitatea riscurilor, precum 

şi prioritizează riscurile evaluate. Determină nivelul toleranţei la riscuri şi ţin sub 

control riscurile identificate şi evaluate, precum şi dispun de un mecanism de 

monitorizare şi raportare a riscurilor. Au desemnat responsabili pentru identificarea, 

evaluarea, înregistrarea, monitorizarea şi raportarea riscurilor şi documentează 

managementul riscurilor – oferind scorul A; 

 5 organe APC au raportat că evaluează impactul şi probabilitatea riscurilor, 

prioritizează riscurile evaluate, precum şi documentează managementul riscurilor – 

oferind scorul B; 

 7 organe APC au raportat că identifică şi evaluează riscurile – oferind scorul C; 

 3 organe APC au raportat că nu identifică şi nu evaluează riscurile – oferind scorul 

D. 

 Din cele expuse anterior, concluzionăm că există dificultăţi privind managementul 

riscurilor. Respectiv există necesitatea de efectuare a instruirilor în acest domeniu pentru 

dezvoltarea capacităţilor de gestionare a riscurilor. 

Informaţia privind scorurile de autoevaluare este expusă în anexa 24. 

 

2.4. Activităţi de control 

 

 La acest capitol, organele APC au raportat cu privire la existenţa activităţilor de control, 

efectuarea documentării proceselor operaţionale, precum şi separarea funcţiilor şi sarcinilor. 

Aşadar, din figura ulterioară observăm următoarele: 

 La compartimentul „Tipurile activităţilor de control”: 

 4 organe APC au raportat că au instituit activităţi de control la toate nivelurile şi în 

toate procesele; dispun de politici şi proceduri scrise pentru fiecare proces 

operaţional; au instituit proceduri de autorizare / aprobare, de supraveghere a 

subordonaţilor, de raportare a excepţiilor, de control al accesului la date şi valori, de 

verificare a validităţii datelor / tranzacţiilor şi de reconciliere a acestora – oferind 

scorul A; 
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 14 organe APC au raportat că au instituit activităţi de control la toate nivelurile şi în 

toate procesele; au instituit proceduri de autorizare / aprobare, de supraveghere a 

subordonaţilor, de raportare a excepţiilor, de control al accesului la date şi valori, de 

verificare a validităţii datelor / tranzacţiilor şi de reconciliere a acestora – oferind 

scorul B; 

 1 organ APC a raportat că a instituit proceduri de autorizare / aprobare, de 

supraveghere a subordonaţilor, de raportare a excepţiilor, de control al accesului la 

date şi valori, de verificare a validităţii datelor / tranzacţiilor şi de reconciliere a 

acestora – oferind scorul C; 

 La compartimentul „Documentarea proceselor operaţionale”: 

 3 organe APC au raportat că au identificat toate procesele operaţionale şi dispun de o 

descriere narativă / grafică a proceselor operaţionale de bază. Revizuiesc procesele 

operaţionale pentru a determina cel mai eficient şi econom mod de a gestiona 

riscurile – oferind scorul A; 

 10 organe APC au raportat că au identificat toate procesele operaţionale şi dispun de 

o descriere narativă / grafică a proceselor operaţionale de bază – oferind scorul B; 

 4 organe APC au raportat că au identificat unele procese operaţionale de bază – 

oferind scorul C; 

 2 organe APC au raportat că nu au identificat nici un proces – atribuind scorul D; 

 La compartimentul „Divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor”: 

 12 organe APC au raportat că au separat pe cît este posibil funcţiile de iniţiere a unei 

tranzacţii cu consecinţe financiare şi de verificare a validităţii acesteia, iar persoanele 
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care ocupă posturi sensibile sunt periodic evaluate sau verificate şi semnează cîte un 

acord de confidenţialitate / siguranţă – oferind scorul A; 

 5 organe APC au raportat că au separat pe cît este posibil funcţiile de iniţiere a unei 

tranzacţii cu consecinţe financiare şi de verificare a validităţii acesteia, iar persoanele 

care ocupă posturi sensibile sunt periodic evaluate sau verificate – atribuind scorul B; 

 1 organ APC a raportat că a separat pe cît este posibil funcţiile de iniţiere a unei 

tranzacţii cu consecinţe financiare şi de verificare a validităţii acesteia – atribuind 

scorul C; 

 1 organ APC a raportat că nu a separat funcţiile de iniţiere a unei tranzacţii cu 

consecinţe financiare şi de verificare a validităţii acesteia – atribuind scorul D. 

 Analizînd informaţia relatată anterior, concluzionăm că există dificultăţi în ceea ce 

priveşte identificarea şi documentarea proceselor operaţionale de bază. Respectiv, există 

necesitatea de efectuare a instruirilor în acest domeniu şi creşterea capacităţilor EP în 

identificarea şi documentarea proceselor. 

 Detaliile privind scorurile aferente autoevaluării activităţilor de control sînt prezentate în 

anexa 24. 

 

2.5. Informaţia şi comunicarea 

 La acest capitol, organele APC au raportat cu privire la stabilirea surselor de informaţii, 

destinatarilor de informaţii, existenţa sistemelor de comunicare externă şi internă, pe orizontală 

şi verticală. 

Aşadar, din figura ulterioară observăm următoarele: 

 La compartimentul „Informaţia”: 

 12 organe APC au raportat că asigură managerii şi angajaţii cu informaţiile necesare 

pentru îndeplinirea atribuţiilor în mod eficient şi eficace. Au stabilit cantitatea, 

calitatea şi periodicitatea, precum şi sursele şi destinatarii informaţiilor. Produc, 

transmit şi primesc informaţii corecte, clare, utile şi complete, iar sistemele 

informaţionale facilitează atingerea obiectivelor – atribuind scorul A; 
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 7 organe APC au raportat că asigură managerii şi angajaţii cu informaţiile necesare 

pentru îndeplinirea atribuţiilor în mod eficient şi eficace. Au stabilit cantitatea, 

calitatea şi periodicitatea, precum şi sursele şi destinatarii informaţiilor. Produc, 

transmit şi primesc informaţiile necesare, iar sistemele informaţionale facilitează 

atingerea obiectivelor – atribuind scorul B; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La compartimentul „Comunicarea”: 

 11 organe APC au raportat că au instituit sisteme eficiente şi eficace de comunicare 

internă şi externă care asigură o circulaţie rapidă, completă şi în termen a informaţiei. 

Se comunică atît pe orizontală, cît şi pe verticală, conform unor politici şi proceduri 

scrise. Managerii comunică sarcinile şi responsabilităţile de control către angajaţi. 

Dispun de proceduri şi mijloace de comunicare a neregulilor, fraudelor sau actelor de 

corupţie. Monitorizează circulaţia informaţiei din partea altor organe / părţi externe – 

astfel oferind scorul A; 

 7 organe APC au raportat că au instituit sisteme eficiente şi eficace de comunicare 

internă şi externă care asigură o circulaţie rapidă, completă şi în termen a informaţiei. 

Se comunică atît pe orizontală, cît şi pe verticală, conform unor politici şi proceduri 

scrise, precum şi se monitorizează circulaţia informaţiei din partea altor organe / părţi 

externe – atribuind scorul B; 

 1 organ APC a raportat că a instituit sisteme eficiente şi eficace de comunicare 

internă şi externă care asigură o circulaţie rapidă, completă şi în termen a informaţiei. 

Se comunică atît pe orizontală, cît şi pe verticală. Se monitorizează circulaţia 

informaţiei din partea altor organe / părţi externe – atribuind scorul C. 

Concluzionînd la acest capitol, afirmăm că organele APC satisfac cerinţele SNCI în ceea 

ce priveşte informaţia şi comunicarea. 
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Informaţia privind scorurile de autoevaluare sînt expuse în anexa 25. 

 

2.6. Monitorizarea 

La acest capitol, organele APC au raportat cu privire la evaluarea mecanismului propriu 

de supraveghere a activităţilor de control. 

Aşadar, din figura ulterioară observăm următoarele: 

 La compartimentul „Monitorizarea”: 

 12 organe APC (sau 63%) au raportat că studiază mediul extern şi intern în vederea 

identificării unor schimbări. Dispun de informaţia necesară pentru evaluarea 

sistemului propriu MFC, precum şi îl monitorizează şi perfecţionează continuu. 

Monitorizează activităţile de control. Reclamaţiile cetăţenilor sunt utilizate pentru 

identificarea şi corectarea deficienţelor de control. Recomandările auditorilor externi 

(interni) sunt implementate totalmente – atribuind scorul A; 

 6 organe APC (sau 32%) au raportat că studiază mediul extern şi intern în vederea 

identificării unor schimbări. Dispun de informaţia necesară pentru evaluarea 

sistemului propriu MFC. Monitorizează activităţile de control. Reclamaţiile 

cetăţenilor sunt utilizate pentru identificarea şi corectarea deficienţelor de control – 

atribuind scorul B; 

 1 organ APC (sau 5%) a raportat că studiază mediul extern şi intern în vederea 

identificării unor schimbări, precum şi monitorizează activităţile de control – 

atribuind scorul C. 
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Concluzionînd, afirmăm că organele APC se conformează cu SNCI 16 „Monitorizarea 

continuă” care prevede că EP monitorizează continuu realizarea efectivă a activităţilor de control 

şi măsura în care acestea corespund obiectivelor de control stabilite.  

 Informaţia privind scorurile de autoevaluare sînt expuse în anexa 25. 

 

2.7. Conturi, tranzacţii şi tehnologii informaţionale 

 

La acest capitol, organele APC au raportat cu privire la existenţa şi funcţionarea 

activităţilor de control în ceea ce ţine de gestionarea numerarului, mijloacelor fixe, achiziţiilor 

publice, datoriilor, salarizării şi TI. 

Aşadar, din figura ulterioară observăm următoarele: 

 La compartimentul „Numerar”: 

 14 organe APC au raportat că încasările în numerar sunt numerotate / înregistrate 

independent înainte de a fi transmise către casier şi sunt verificate cu dispoziţiile de 

încasare de către o persoană independentă. Persoanele care semnează dispoziţiile de 

plată sunt autorizate de către managerul EP, iar funcţia de semnare este independentă 

de funcţia de achiziţie, contabilizare a numerarului şi elaborare a dispoziţiilor de 

plată. Dispoziţiile de încasare şi dispoziţiile de plată sunt înregistrate prompt şi 

detaliat într-un registru separat. Accesul casierului la înregistrările extraselor din 

conturile bancare / trezoreriale este restricţionat. Conturile bancare / trezoreriale sunt 

reconciliate lunar de către o persoană independentă de funcţiile aferente numerarului, 

respectiv oferind scorul A; 

 4 organe APC au raportat că încasările în numerar sunt numerotate / înregistrate 

independent înainte de a fi transmise către casier şi sunt verificate cu dispoziţiile de 

încasare de către o persoană independentă. Persoanele care semnează dispoziţiile de 

plată sunt autorizate de către managerul EP, iar funcţia de semnare este independentă 

de funcţia de achiziţie, contabilizare a numerarului şi elaborare a dispoziţiilor de 

plată. Dispoziţiile de încasare şi dispoziţiile de plată sunt înregistrate prompt şi 

detaliat într-un registru separat – atribuind scorul B; 
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 La compartimentul „Mijloace fixe”: 

 14 organe APC au raportat că metoda de calcul a uzurii mijloacelor fixe este clar 

definită şi aprobată de către managerul EP. Mijloacele fixe sunt înregistrate detaliat, 

iar modificările acestora sunt documentate şi aprobate de către managerul EP. 

Mijloacele fixe sunt examinate fizic periodic (cel puţin anual), cu respectarea 

instrucţiunilor şi procedurilor scrise, asigurîndu-se că starea actuală a mijloacelor 

fixe este înregistrată şi actualizată. Dispun de proceduri scrise pentru ieşirea 

mijloacelor fixe care asigură că cedarea / vînzarea acestora este contabilizată. 

Cedarea / vînzarea mijloacelor fixe se aprobă de către managerul EP – atribuind 

scorul A; 

 4 organe APC au raportat că metoda de calcul a uzurii mijloacelor fixe este clar 

definită. Mijloacele fixe sunt înregistrate detaliat, iar modificările acestora sunt 

documentate. Mijloacele fixe sunt examinate fizic periodic (cel puţin anual), cu 

respectarea instrucţiunilor şi procedurilor scrise, asigurîndu-se că starea actuală a 

mijloacelor fixe este înregistrată şi actualizată. Dispun de proceduri scrise pentru 

ieşirea mijloacelor fixe care asigură că cedarea / vînzarea acestora este contabilizată 

– atribuind scorul B; 
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 1 organ APC a raportat că metoda de calcul a uzurii mijloacelor fixe este clar 

definită. Mijloacele fixe sunt înregistrate detaliat, iar modificările acestora sunt 

documentate. Mijloacele fixe sunt examinate fizic periodic – respectiv atribuind 

scorul C; 

 La compartimentul „Achiziţii publice”: 

 16 organe APC au raportat că în procesul de achiziţie sunt specificate descrierea 

articolului, cantitatea, preţul, condiţiile şi datele de livrare. Dispun şi utilizează 

proceduri scrise pentru selectarea furnizorului fiecărui tip de achiziţie, evaluarea 

aspectelor tehnice şi pentru păstrarea şi documentarea criteriilor de decizie, 

rezultatelor selectării şi altor informaţii. Evaluează capacitatea furnizorului de a 

executa contractul, precum şi evaluează modificările propuse de acesta – atribuind 

scorul A; 

 3 organe APC au raportat că în procesul de achiziţie sunt specificate descrierea 

articolului, cantitatea, preţul, condiţiile şi datele de livrare. Dispun de proceduri 

scrise pentru selectarea furnizorului fiecărui tip de achiziţie, evaluarea aspectelor 

tehnice şi pentru păstrarea şi documentarea criteriilor de decizie, rezultatelor 

selectării şi altor informaţii. Evaluează capacitatea furnizorului de a executa 

contractul – atribuind scorul B; 

 La compartimentul „Datorii”: 

 14 organe APC au raportat că dispun de proceduri scrise cu privire la conturile de 

datorii, modificarea cărora este aprobată de către managerul EP. Primirea bunurilor / 

serviciilor este verificată de către o persoană independentă cu privire la descrierea, 

cantitatea, starea, preţul acestora înainte de a fi înregistrate într-un registru separat. 

Facturile furnizorilor sunt verificate cu rapoartele de primire şi contractul de 

achiziţie, cu privire la preţ, cantitate, calitate, cheltuieli de transport, termen de plată 

şi sunt achitate doar după ce au fost înregistrate. Funcţiile de achiziţie şi primire sunt 

separate de funcţiile de procesare a facturilor, datoriilor şi Cărţii mari. Datoriile 

înregistrate sunt revizuite şi reconciliate cu extrasele furnizorilor, atribuind scorul A; 

 4 organe APC au raportat că dispun de proceduri scrise cu privire la conturile de 

datorii. Primirea bunurilor / serviciilor este verificată cu privire la descrierea, 

cantitatea, starea, preţul acestora înainte de a fi înregistrate într-un registru separat. 

Facturile furnizorilor sunt verificate cu rapoartele de primire şi contractul de 
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achiziţie, cu privire la preţ, cantitate, calitate, cheltuieli de transport, termen de plată 

şi sunt achitate doar după ce au fost înregistrate. Funcţiile de achiziţie şi primire sunt 

separate de funcţiile de procesare a facturilor, datoriilor şi Cărţii mari. Datoriile 

înregistrate sunt revizuite şi reconciliate cu extrasele furnizorilor, atribuind scorul B; 

 1 organ APC a raportat că dispune de proceduri scrise cu privire la conturile de 

datorii. Primirea bunurilor / serviciilor este verificată cu privire la descrierea, 

cantitatea, starea, preţul acestora. Facturile furnizorilor sunt verificate cu rapoartele 

de primire şi contractul de achiziţie, cu privire la preţ, cantitate, calitate, cheltuieli de 

transport, termen de plată. Funcţiile de achiziţie şi primire sunt separate de funcţiile 

de procesare a facturilor, datoriilor şi Cărţii mari, atribuind scorul C; 

 La compartimentul „Salarizarea”: 

 16 organe APC au raportat că funcţia de înregistrare a datelor cu caracter personal 

este segregată suficient de funcţia de evidenţă a datelor cu privire la salariu. Dispun 

de proceduri scrise care asigură că salariile angajaţilor sunt plătite fără a omite vreun 

angajat sau sumă. Grilele de salariu, premiile, adaosurile, orele suplimentare, precum 

şi schimbările informaţiilor cu privire la salarizare sunt revizuite şi aprobate de către 

managerul EP. Înregistrările contabile cu privire la salarizare sunt verificate periodic 

cu statul de personal şi schema de încadrare. La calculul salariilor se verifică numele 

şi prenumele angajaţilor, orele lucrate efectiv, grilele de salariu – atribuind scorul A; 

 2 organe APC au raportat că funcţia de înregistrare a datelor cu caracter personal este 

segregată de funcţia de evidenţă a datelor cu privire la salariu. Salariile angajaţilor 

sunt plătite fără a omite vreun angajat sau sumă. Grilele de salariu, premiile, 

adaosurile, orele suplimentare, precum şi schimbările informaţiilor cu privire la 

salarizare sunt revizuite şi aprobate de către managerul EP. Înregistrările contabile cu 

privire la salarizare sunt verificate periodic cu statul de personal şi schema de 

încadrare. La calculul salariilor se verifică numele şi prenumele angajaţilor, orele 

lucrate efectiv, grilele de salariu – atribuind scorul B; 

 1 organ APC a raportat că salariile angajaţilor sunt plătite fără a omite vreun angajat 

sau sumă. Grilele de salariu, premiile, adaosurile, orele suplimentare, precum şi 

schimbările informaţiilor cu privire la salarizare sunt revizuite şi aprobate de către 

managerul EP. La calculul salariilor se verifică numele şi prenumele angajaţilor, 

orele lucrate efectiv, grilele de salariu – atribuind scorul C; 
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 La compartimentul „TI”: 

 9 organe APC au raportat că există o segregare clară a sarcinilor între programatori şi 

utilizatori de programe şi aplicaţii. Personalului TI îi este interzis să iniţieze 

operaţiuni / tranzacţii şi să facă modificări la fişierele de referinţă. Accesul la 

programe şi aplicaţii este restricţionat prin parole unice (schimbate la intervale 

stabilite de timp), se oferă doar la acele programe / aplicaţii necesare îndeplinirii 

sarcinilor şi este interzis persoanelor care nu mai activează în cadrul EP. Periodic 

sunt făcute copii de rezervă ale fişierelor de date în locaţii diferite de cele originale – 

atribuind scorul A; 

 6 organe APC au raportat că există o segregare a sarcinilor între programatori şi 

utilizatori de programe şi aplicaţii. Personalului TI îi este interzis să iniţieze 

operaţiuni / tranzacţii. Accesul la programe şi aplicaţii este restricţionat prin parole 

unice (schimbate la intervale stabilite de timp), se oferă doar la acele programe / 

aplicaţii necesare îndeplinirii sarcinilor şi este interzis persoanelor care nu mai 

activează în cadrul EP. Periodic sunt făcute copii de rezervă ale fişierelor de date în 

locaţii diferite de cele originale – atribuind scorul B; 

 1 organ APC a raportat că există o segregare a sarcinilor între programatori şi 

utilizatori de programe şi aplicaţii. Personalului TI îi este interzis să iniţieze 

operaţiuni / tranzacţii. Periodic sunt făcute copii de rezervă ale fişierelor de date în 

locaţii diferite de cele originale – atribuind scorul C; 

 2 organe APC au raportat că în cadrul entităţii publice nu există o segregare a 

sarcinilor între programatori şi utilizatori de programe şi aplicaţii. Personalul TI 

poate iniţia operaţiuni / tranzacţii şi modifica fişierele de referinţă. Accesul la 

programe şi aplicaţii nu este restricţionat. Nu sunt făcute copii de rezervă ale 

fişierelor de date – atribuind scorul D. 

Informaţia privind scorurile de autoevaluare sînt expuse în anexa 25. 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Un sistem MFC, indiferent pe cît de bine conceput, nu oferă garanţii absolute precum că 

o entitate va realiza obiectivele sale în mărime de 100%, deoarece sistemul MFC are limitările 

sale inerente. Acestea includ factorul uman, precum eșecurile umane ca simple erori sau greșeli. 

Un alt factor care trebuie luat în considerare la implementarea sau evaluarea sistemului 

MFC este costul. Pentru a determina necesitatea aplicării unei activităţi de control, riscul care ar 

putea afecta activitatea entităţii nu trebuie să depăşească costul controlului. Provocarea este de a 

găsi echilibrul potrivit. Controlul excesiv este costisitor, iar insuficienţa controlului, tolerează 

niveluri inacceptabile de risc înalt. 

La general, analizînd rezultatele autoevaluării, constatăm că organele APC în mare parte 

se conformează SNCI. 

Cît priveşte fiecare aspect în parte, concluzionăm următoarele: 

 Mediul intern: 

 SNCI 1. Etica şi integritatea: 

Organele APC au evaluat conformitatea cu acest standard atribuind scorurile A şi B, şi au 

raportat că standardele de comportament etic sînt comunicate în cadrul EP şi se respectă de către 

manageri şi angajaţi. 

 SNCI 2. Funcţii, atribuţii şi sarcini: 

Toate 19 organe APC au atribuit scorul A şu au raportat că dispun de un Regulament de 

organizare şi funcţionare, care include funcţii, atribuţii şi sarcini ale entităţii, precum şi de fişe 

ale postului, iar Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi fişele postului sunt 

comunicate către toţi angajaţii. 

 SNCI 3. Angajamentul faţă de competenţă: 

17 organe APC au atribuit scorurile A şi B, raportînd că dispun de programe de recrutare a 

angajaţilor, desfăşoară evaluarea performanţelor angajaţilor, precum şi evaluează necesităţile de 

instruire. 

 SNCI 4. Abordarea şi stilul de operare al conducerii: 

18 organe APC au oferit scorurile A şi B evaluînd conformitatea cu acest standard, raportînd că 

conducerea promovează şi contribuie la dezvoltarea sistemului MFC, precum şi la corectarea 

deficienţelor acestuia. 

 SNCI 5. Structura organizaţională: 
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Toate organele APC au oferit scorurile A şi B şi au raportat că au definit şi actualizat structura 

organizaţională, precum şi competenţele, drepturile, responsabilităţile, sarcinile, obiectivele şi 

liniile de raportare ale fiecărei subdiviziuni structurale. 

 SNCI 6. Împuterniciri delegate: 

17 organe APC au atribuit scorurile A şi B, raportînd că managerii deleagă împuterniciri, sunt 

responsabili pentru împuternicirile delegate, au stabilit nivelurile de subordonare pentru 

realizarea sarcinilor delegate, cît şi asigură delegarea împuternicirilor doar angajaţilor care 

dispun de competenţa necesară. 

 Managementul performanţelor şi al riscurilor 

 SNCI 7. Stabilirea obiectivelor: 

Toate organele APC au atribuit scorurile A şi B, afirmînd că dispun de misiune, obiective 

strategice şi operaţionale. 

 SNCI 8. Planificarea, monitorizarea şi raportarea privind performanţele: 

18 organe APC au atribuit scorurile A şi B, raportînd că dispun de planuri strategice şi anuale, 

precum şi le revizuiesc şi raportează despre gradul de atingere al obiectivelor stabilite. 

 SNCI 9. Identificarea evenimentelor, care pot genera riscuri şi oportunităţi: 

16 organe APC au atribuit scorurile A şi B, şi au expus că identifică evenimentele care ar putea 

avea un impact negativ asupra activităţii. 

 SNCI 10. Managementul riscurilor: 

9 organe APC au atribuit scorurile A şi B menţionînd că evaluează şi documentează riscurile, 

avînd şi un responsabil pentru acest proces. 

 Activităţile de control: 

 SNCI 11. Tipurile activităţilor de control: 

18 organe APC au oferit scorurile A şi B, raportînd că au instituite activităţi de control la toate 

nivelurile, precum şi dispun de proceduri scrise pentru fiecare proces operaţional; 

 SNCI 12. Documentarea proceselor operaţionale: 

13 organe APC au oferit scorurile A şi B şi au raportat că elaborează descrieri grafice şi / sau 

narative ale proceselor operaţionale de bază; 

 SNCI 13. Divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor: 

17 organe APC au atribuit scorurile A şi B, raportînd că au separat pe cît este posibil funcţiile de 

iniţiere a unei tranzacţii cu consecinţe financiare şi de verificare a validităţii acesteia, precum şi 

periodic evaluează sau verifică persoanele care ocupă posturi sensibile; 
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 Informaţia şi comunicarea  

 SNCI 14. Informaţia: 

Toate organele APC au oferit scorurile A şi B, raportînd că asigură managerii şi angajaţii cu 

informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor în mod eficient şi eficace, iar sistemele 

informaţionale facilitează atingerea obiectivelor. 

 SNCI 15. Comunicarea: 

18 organe APC au oferit scorurile A şi B şi au raportat că au instituit sisteme eficiente şi eficace 

de comunicare internă şi externă care asigură o circulaţie rapidă, completă şi în termen a 

informaţiei. În EP se comunică atît pe orizontală, cît şi pe verticală, conform unor politici şi 

proceduri scrise. 

 Monitorizarea şi evaluarea 

 SNCI 16. Monitorizarea continuă: 

18 organe APC au oferit scorurile A şi B şi au raportat că dispun de informaţia necesară pentru 

evaluarea sistemului propriu MFC, precum şi îl monitorizează şi perfecţionează continuu. 

 Conturi, tranzacţii şi tehnologii informaţionale: 

18-19 organe APC au oferit scorurile A şi B la capitolul numerar, mijloace fixe, achiziţii publice, 

datorii şi salarizare, raportînd că au instituit activităţi de control necesare, precum divizarea 

obligaţiunilor, verificări, autorizări, etc. 

Cît priveşte TI, 15 organe APC au atribuit scorurile A şi B raportînd că există o segregare 

clară a sarcinilor între programatori şi utilizatori de programe şi aplicaţii. Personalului TI îi este 

interzis să iniţieze operaţiuni / tranzacţii şi să facă modificări la fişierele de referinţă. Accesul la 

programe şi aplicaţii este restricţionat prin parole unice. Periodic sunt făcute copii de rezervă ale 

fişierelor de date în locaţii diferite de cele originale. 

Aşadar, concluzionăm că, în ansamblu, prevederile SNCI sînt aplicate de majoritatea 

organelor APC, doar că există dificultăţi în ceea ce priveşte managementul riscurilor şi 

documentarea proceselor operaţionale. 

În acest context, se recomandă iniţierea de către organele APC a acţiunilor de remediere a 

lacunelor depistate ca rezultat al procesului de autoevaluare, şi implicit, elaborarea şi aprobarea 

unor planuri de acţiuni fezabile pentru perfecţionarea domeniilor respective. 

Manualul de Management Financiar şi Control oferă îndrumări clare şi detaliate privind 

aplicarea prevederilor Legii CFPI, SNCI, mai cu seamă, identificarea şi descrierea proceselor, şi 
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managementul riscurilor, explicînd paşii ce urmează a fi întreprinşi, aceste aspecte fiind expuse 

în prezentul raport ca fiind cele mai problematice. 

Totodată, este benefică organizarea instruirilor (interne), atelierelor de lucru, şi solicitarea 

consilierii din partea auditorilor interni la aspectele problematice. 

Manualul de Management Financiar şi Control poate fi accesat în format electronic pe 

adresa 

http://mf.gov.md/common/cfpi/mag_fin/Tehnici/Manual_MFC_ESRA_printed_final_web.pdf. 

Avînd în vedere că rolul auditului intern este de a evalua sistemul MFC, auditorii interni 

au expus opiniile privind funcţionalitatea sistemului MFC (vezi anexa 20). 

Analizînd informaţiile oferite de către auditorii interni din cadrul organelor APC cu 

privire la funcţionalitatea sistemului MFC, observăm că în mare parte aceştia apreciază sistemul 

MFC ca fiind unul funcţional, însă necesită îmbunătăţire în domeniul managementului riscurilor. 

Totodată, comparînd cele menţionate cu informaţia prezentată de către organele APC în 

rezultatul autoevaluării, observăm că această problemă persistă. 

 

http://mf.gov.md/common/cfpi/mag_fin/Tehnici/Manual_MFC_ESRA_printed_final_web.pdf


 

 

Anexa 1 

STATUTUL UNITĂŢII DE AUDIT INTERN 
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Direcţie 

generală 

audit intern 

Direcţie audit intern Secţie audit intern Serviciu audit intern Auditor intern Nu a răspuns 

1. CNAS 

 

2. MF 

3. SV 

4. IFPS 

5. PMC  

1. MDRC 

2. USMF „N. Testemiţanu” 

1.ME 

2.MAEIE 

3.MAIA  

4.MTID 

5.MMPSF 

6.MS 

7.MTS 

8.MTIC 

9.BNS 

10.BRI 

11.Agenţia „Moldsilva” 

12.ARM 

13.AŞM 

14.CNAM 

15.DIP 

16.ANOFM 

17.SSIAPH 

18.Direcţia Generală de Afaceri a Başcanului şi 

Comitetul executiv 

19.CR Soroca 

20.CR Cahul 

21.IMSP „Spitalul Clinic Psihiatrie” 

22.IMSP „Centrul Republican de Diagnosticare 

Medicală” 

23.IMSP „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de 

Medicină Urgentă” 

24.IMSP „ICŞDOSMC” 

25.IMSP „Dispensarul Republican de Narcologie” 

26.Centrul Naţional de Management în Sănătate 

(CNMS) 

27.IMSP „Centru Stomatologic Municipal Bălţi” 

1. CR Hînceşti 

2. IMSP Spitalul 

Clinic 

Republican 

1. IMSP Staţia 

zonală asistenţă 

medicală 

Urgentă Centru 



 

 

Anexa 2 

Nr. d/o Entitatea publică, a cărei UAI a raportat Actul normativ în baza căruia a fost instituită UAI 

1.  Ministerul Economiei Schema de încadrare 

2.  Ministerul Finanţelor HG nr.1265, din 14.11.2008, cu privire la reglementarea activităţii MF 

3.  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene HG nr.630 din 22.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea MAEIE 

4.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor HG. Nr.662 din 10.11.2009 

5.  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Ordinul MAIA nr. 348-p din 19.09.2011 în baza HG nr.495 din 08.07.2011 

6.  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor HG 695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, Structurii şi efectivului-limită ale MTID 

7.  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei HG nr.691 din 17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea MMPSF 

8.  Ministerul Sănătăţii HG nr.777 din 27.11.2009, HG nr.397 din 31 mai 2011 

9.  Ministerul Tineretului şi Sportului HG nr.766 din 26.11.2009 

10.  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Ordinul MTIC nr.33-P din 24.05.2010 

11.  Biroul Naţional de Statistică Ordinul nr.154/P din 05.09.2012 al Directorului General BNS 

12.  Biroul Relaţii Interetnice HG nr.32, din 02.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea BRI, 

structurii şi efectivului limită ale aparatului central al acestuia 

13.  Agenţia „Moldsilva” - 

14.  Agenţia Rezerve Materiale HG nr.827 din 16.12.2009 

15.  Serviciul Vamal HG nr.4 din 02.01.2007, cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi a Regulamentului SV 

16.  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Ordinul ministrului finanţelor nr.66 din 15.06.2012 

17.  Academia de Ştiinţe a Moldovei Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr 4, din 17.01.2011 

18.  Casa Naţională de Asigurări Sociale HG nr.256 din 09.03.2006 privind aprobarea structurii şi efectivului limită ale CNAS 

19.  Compania Naţională de Asigurări în Medicină HG nr. 1432 din 07.11.2002 cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de 

asistenţă medicală 

20.  Primăria municipiului Chişinău Decizia CMC nr. 4/20 din 19.04.2010 

21.  Departamentul Instituţiilor Penitenciare Ordinul ministrului justiţiei nr.421 din 13.11.2006, cu privire la modificarea structurii şi schemei de 

încadrare a DIP 

22.  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. 

Testemiţanu” 

Decizia Consiliului de Administraţie nr. 21/2 din 30.12.2009 şi Ordinul intern nr.01/1-A din 11.01.2010 cu 

privire la crearea secţiei audit intern 

23.  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr.89 din 28.06.2012 

24.  Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor 

Hidrometeorologice 

Ordinul Directorul Serviciului special nr.130 din 07.09.2012 

25.  Direcţia Generală de Afaceri a Başcanului şi Comitetul 

executiv 

Hotărîrea nr. 6/5 din 26.04.2011 

26.  Consiliul Raional Soroca Decizia CR Soroca nr.03/1 din 18.08.2011 
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Nr. d/o Entitatea publică, a cărei UAI a raportat Actul normativ în baza căruia a fost instituită UAI 

27.  Consiliu Raional Cahul Decizia nr.03/06-2 din 14.04.2011 al CR Cahul 

28.  Consiliul Raional Hînceşti - 

29.  IMSP „Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Centru” Ordinul ministrului sănătăţii cu privire la sistemul de audit medical intern nr.519 din 29 decembrie 2008 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie” Hotărîrea Colegiului Ministerului Sănătăţii nr.3/6 din 20.05.2010, ordinul MS nr. 375 din 03.06.2010 

31.  IMSP „Spitalul Clinic Republican” Circulara Ministerului Sănătăţii 

32.  IMSP „Centrul Republican de Diagnosticare Medicală” Ordinul Directorului General IMSP CRDM, privind includerea în organigrama instituţiei a SAI, modificare 

aprobată de Ministerul Sănătăţii 

33.  IMSP „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină 

Urgentă” 

Ordinul Directorului general 

34.  IMSP „Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul 

Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului” 
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 375 al RM din data 03.06.2010 referitor la Hotărîrea Curţii de Conturi 

nr.27 din 30.04.2010, precum şi în baza Ordinului Directorului general IMSP nr.01-19/151 din 05.07.2010, 

cu privire la activitatea SAI 

35.  IMSP „Dispensarul Republican de Narcologie” Ordinul Directorului general nr.71-c din 06.07.2010 

36.  Centrul  Naţional de Management în Sănătate Ordinul ministrului sănătăţii nr.999 din 21.12.2011 

37.  IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi” Ordinul intern al Instituţiei 
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Anexa 3 

EVALUAREA CONFORMITĂŢII UAI  CU SNAI ŞI NMAISP ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA UAI 

Nr. d/o Entitatea publică, 

a cărei UAI a fost 

supusă evaluării 

II. Structura şi organizarea unităţii de audit intern  

2.3.UAI se 

instituie în 

subordinea 

directă a 

executorul

ui de buget 

2.7.UAI 

dispune de 

Cartă de 

audit intern 

2.8.Proiect

ul Cartei 

de audit 

intern a 

fost 

transmis 

spre 

avizare 

către MF 

 

2.9. Carta 

de audit 

intern este 

aprobată 

de către 

conducător

-ul entităţii 

2.10. Copia 

Cartei de 

audit intern 

aprobată a 

fost 

transmisă 

către MF 

2.14. Personalul 

UAI dispune de 

fişe ale postului 

2.15. UAI 

a aplicat 

prevederile 

cadrului 

normativ 

în 

domeniul 

auditului 

intern la 

elaborarea 

fişelor 

postului 

2.16. 

Angajaţii 

din 

cadrul 

UAI 

desfăşoar

ă 

exclusiv 

sarcini de 

serviciu 

indicate 

în fişa 

postului 

2.17. Toţi 

angajaţii 

din cadrul 

UAI au 

acces la 

cadrul 

normativ 

aferent 

auditului 

intern 

2.18. În 

activitatea de 

audit intern 

UAI se 

conduce de 

cadrul 

normativ 

elaborat şi 

aprobat în 

domeniul 

auditului 

intern 

PUNCTAJ 

ACUMULAT 

1.  ME 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

2.  MF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3.  MAEIE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

4. 1 MDRC 

 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

5.  MAIA 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

6.  MTID 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7.  MMPSF 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

8.  MS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

9.  MTS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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Nr. d/o Entitatea publică, 

a cărei UAI a fost 

supusă evaluării 

II. Structura şi organizarea unităţii de audit intern  

2.3.UAI se 

instituie în 

subordinea 

directă a 

executorul

ui de buget 

2.7.UAI 

dispune de 

Cartă de 

audit intern 

2.8.Proiect

ul Cartei 

de audit 

intern a 

fost 

transmis 

spre 

avizare 

către MF 

 

2.9. Carta 

de audit 

intern este 

aprobată 

de către 

conducător

-ul entităţii 

2.10. Copia 

Cartei de 

audit intern 

aprobată a 

fost 

transmisă 

către MF 

2.14. Personalul 

UAI dispune de 

fişe ale postului 

2.15. UAI 

a aplicat 

prevederile 

cadrului 

normativ 

în 

domeniul 

auditului 

intern la 

elaborarea 

fişelor 

postului 

2.16. 

Angajaţii 

din 

cadrul 

UAI 

desfăşoar

ă 

exclusiv 

sarcini de 

serviciu 

indicate 

în fişa 

postului 

2.17. Toţi 

angajaţii 

din cadrul 

UAI au 

acces la 

cadrul 

normativ 

aferent 

auditului 

intern 

2.18. În 

activitatea de 

audit intern 

UAI se 

conduce de 

cadrul 

normativ 

elaborat şi 

aprobat în 

domeniul 

auditului 

intern 

PUNCTAJ 

ACUMULAT 

10.  MTIC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

11.  BNS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

12.  BRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

13.  Agenţia„Moldsilva” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

14.  ARM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

15.  SV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

16.  IFPS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

17.  AŞM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

18.  CNAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

19.  CNAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

20.  PMC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

21.  DIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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Nr. d/o Entitatea publică, 

a cărei UAI a fost 

supusă evaluării 

II. Structura şi organizarea unităţii de audit intern  

2.3.UAI se 

instituie în 

subordinea 

directă a 

executorul

ui de buget 

2.7.UAI 

dispune de 

Cartă de 

audit intern 

2.8.Proiect

ul Cartei 

de audit 

intern a 

fost 

transmis 

spre 

avizare 

către MF 

 

2.9. Carta 

de audit 

intern este 

aprobată 

de către 

conducător

-ul entităţii 

2.10. Copia 

Cartei de 

audit intern 

aprobată a 

fost 

transmisă 

către MF 

2.14. Personalul 

UAI dispune de 

fişe ale postului 

2.15. UAI 

a aplicat 

prevederile 

cadrului 

normativ 

în 

domeniul 

auditului 

intern la 

elaborarea 

fişelor 

postului 

2.16. 

Angajaţii 

din 

cadrul 

UAI 

desfăşoar

ă 

exclusiv 

sarcini de 

serviciu 

indicate 

în fişa 

postului 

2.17. Toţi 

angajaţii 

din cadrul 

UAI au 

acces la 

cadrul 

normativ 

aferent 

auditului 

intern 

2.18. În 

activitatea de 

audit intern 

UAI se 

conduce de 

cadrul 

normativ 

elaborat şi 

aprobat în 

domeniul 

auditului 

intern 

PUNCTAJ 

ACUMULAT 

22.  USMF „N. 

Testemiţanu” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

23.  ANOFM 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 

24.  SSIAPH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

25.  DGABCE  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 

26.  CR Soroca 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 

27.  CR Cahul 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 

28.  CR Hînceşti 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

29.  IMSP Staţia Zonală 

Asistenţă Medicală 

Urgentă „Centru” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

30.  IMSP „Spitalul 

Clinic de Psihiatrie” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

31.  IMSP „Spitalul 

Clinic Republican” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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Nr. d/o Entitatea publică, 

a cărei UAI a fost 

supusă evaluării 

II. Structura şi organizarea unităţii de audit intern  

2.3.UAI se 

instituie în 

subordinea 

directă a 

executorul

ui de buget 

2.7.UAI 

dispune de 

Cartă de 

audit intern 

2.8.Proiect

ul Cartei 

de audit 

intern a 

fost 

transmis 

spre 

avizare 

către MF 

 

2.9. Carta 

de audit 

intern este 

aprobată 

de către 

conducător

-ul entităţii 

2.10. Copia 

Cartei de 

audit intern 

aprobată a 

fost 

transmisă 

către MF 

2.14. Personalul 

UAI dispune de 

fişe ale postului 

2.15. UAI 

a aplicat 

prevederile 

cadrului 

normativ 

în 

domeniul 

auditului 

intern la 

elaborarea 

fişelor 

postului 

2.16. 

Angajaţii 

din 

cadrul 

UAI 

desfăşoar

ă 

exclusiv 

sarcini de 

serviciu 

indicate 

în fişa 

postului 

2.17. Toţi 

angajaţii 

din cadrul 

UAI au 

acces la 

cadrul 

normativ 

aferent 

auditului 

intern 

2.18. În 

activitatea de 

audit intern 

UAI se 

conduce de 

cadrul 

normativ 

elaborat şi 

aprobat în 

domeniul 

auditului 

intern 

PUNCTAJ 

ACUMULAT 

32.  IMSP „Centrul 

Republican de 

Diagnosticare 

Medicală” 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 

33.  IMSP „Centrul 

Naţional Ştiinţifico-

Practic de Medicină 

Urgentă” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

34.  IMSP „Institutul de 

Cercetări Ştiinţifice 

în domeniul ocrotirii 

mamei şi copilului” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

35.  IMSP „Dispensarul 

Republican de 

Narcologie” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

36.  CNMS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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Nr. d/o Entitatea publică, 

a cărei UAI a fost 

supusă evaluării 

II. Structura şi organizarea unităţii de audit intern  

2.3.UAI se 

instituie în 

subordinea 

directă a 

executorul

ui de buget 

2.7.UAI 

dispune de 

Cartă de 

audit intern 

2.8.Proiect

ul Cartei 

de audit 

intern a 

fost 

transmis 

spre 

avizare 

către MF 

 

2.9. Carta 

de audit 

intern este 

aprobată 

de către 

conducător

-ul entităţii 

2.10. Copia 

Cartei de 

audit intern 

aprobată a 

fost 

transmisă 

către MF 

2.14. Personalul 

UAI dispune de 

fişe ale postului 

2.15. UAI 

a aplicat 

prevederile 

cadrului 

normativ 

în 

domeniul 

auditului 

intern la 

elaborarea 

fişelor 

postului 

2.16. 

Angajaţii 

din 

cadrul 

UAI 

desfăşoar

ă 

exclusiv 

sarcini de 

serviciu 

indicate 

în fişa 

postului 

2.17. Toţi 

angajaţii 

din cadrul 

UAI au 

acces la 

cadrul 

normativ 

aferent 

auditului 

intern 

2.18. În 

activitatea de 

audit intern 

UAI se 

conduce de 

cadrul 

normativ 

elaborat şi 

aprobat în 

domeniul 

auditului 

intern 

PUNCTAJ 

ACUMULAT 

37.  IMSP „Centrul 

Stomatologic 

municipal Bălţi” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 



 

 

Anexa 4 

NUMĂRUL AUDITORILOR INTERNI PREVĂZUT CONFORM STATELOR DE PERSONAL/DE FACTO ÎN CADRUL UAI 

      Nr. 

d/o 

Denumirea entităţii publice prevăzut de facto Nr. d/o Denumirea entităţii publice prevăzut de facto 

1.  Ministerul Economiei 2  funcţii 2  persoane 20.  Primăria municipiului Chişinău 7 funcţii 6 persoane 

2.  Ministerul Finanţelor 5 funcţii 5  persoane 21.  Departamentul Instituţiilor Penitenciare 2 funcţii 2 persoane 

3.  Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

1  funcţii 1 persoane 22.  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. 

Testemiţanu” 

3 funcţii 2 persoane 

4.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor 

4  funcţii 3 persoană 23.  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2 funcţii 2 persoane 

5.  Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare 

2 funcţii 1 persoane 24.  Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra 

Proceselor Hidrometeorologice 

2 funcţii  2 persoană  

6.  Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

2  funcţii 2 persoane 25.  Direcţia Generală de Afaceri a Başcanului şi Comitetul 

executiv 

3 funcţii 2 persoane 

7.  Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

2  funcţii  2 persoane 26.  Consiliul Raional Soroca 3 funcţii 3 persoane 

8.  Ministerul Sănătăţii 2  funcţii 2  persoane 27.  Consiliu Raional Cahul 1 funcţie 1 persoană 

9.  Ministerul Tineretului şi Sportului 1  funcţie  1 persoană 28.  Consiliul Raional Hînceşti 1 funcţie 1persoană 

10.  Ministerul Tehnologiei Informaţiei 

şi Comunicaţiilor 

1 funcţie 1 persoană 29.  IMSP „Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă 

„Centru” 

2 funcţii 1 persoană 

11.  Biroul Naţional de Statistică 1 funcţie 1  persoană 30.  IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie” 2 funcţii 2 persoane 

12.  Biroul Relaţii Interetnice 1  funcţie 1 persoană 31.  IMSP „Spitalul Clinic Republican” 1,5  funcţie 1 persoană 

13.  Agenţia „Moldsilva” 1  funcţie 1  persoană 32.  IMSP „Centrul Republican de Diagnosticare 

Medicală” 

2 funcţii 2 persoane 

14.  Agenţia Rezerve Materiale 1  funcţie 1 persoană 33.  IMSP „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de 

Medicină Urgentă” 

7,5 funcţii 5 persoane 

15.  Serviciul Vamal 9  funcţii  4 persoane 34.  IMSP „Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul 

Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului” 

2 funcţii 1 persoană 

16.  Inspectoratul Fiscal Principal de 

Stat 

7 funcţii 6 persoane 35.  IMSP „Dispensarul Republican de Narcologie” 2 funcţii 2 persoane 

17.  Academia de Ştiinţe a Moldovei 3  funcţii 3  persoane 36.  Centrul  Naţional de Management în Sănătate 1funcţie 1 persoană 

18.  Casa Naţională de Asigurări Sociale 18  funcţii 12 persoane 37.  IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi” 1 funcţie 1 persoană 

19.  Compania Naţională de Asigurări în 

Medicină 

 2 funcţii  2 persoane     
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Anexa 5 

MISIUNI DE CONSILIERE REALIZATE – DOMENIUL SUPUS AUDITULUI INTERN PENTRU ANUL 2012 

Nr. 

d/o 

Denumirea entităţii 

publice 
Domeniul Nr. d/o Denumirea entităţii publice Domeniul 

1.  ME Aplicarea politicii fiscale şi bugetare, de 

salarizare, casarea mijloacelor fixe, de 

descriere a proceselor operaţionale, 

încheierea contractelor de management 

a conducătorilor din instituţiile 

subordonate 

20.  PMC Implementarea/dezvoltarea sistemului 

MF;Rezultatele auditului Curţii de 

Conturi efectuat la SA Apa Canal 

Chişinău, privind activităţile 

întreprinse de către reprezentanţii 

CMC şi membrii consiliului de 

administraţie; noul sistem de 

salarizare al funcţionarilor public; 

Modul de organizare şi funcţionare a 

unor subdiviziuni ale CMC 

2.  MF Domenii diferite, la indicaţia conducerii 21.  DIP Nu a desfăşurat misiuni de consiliere 

3.  MAEIE - 22.  USMF „N. Testemiţanu” Toate domeniile universităţii 

4.  MDRC - 23.  ANOFM - 

5.  MAIA Elaborarea PDS şi a planurilor anuale 

pe subdiviziuni şi stabilirea indicatorilor 

de performanţă 

 Identificarea, analiza şi evaluarea 

riscurilor în procesele operaţionale ale 

activităţii lor, privind completarea 

registrelor riscurilor, privind 

identificarea şi descrierea proceselor 

operaţionale, privind implementarea 

sistemului MFC în MAIA 

Implementarea recomandărilor Curţii de 

Conturi 

Elaborarea şi completarea fişelor 

postului 

24.  SSIAPH 

 

Evaluarea indicatorilor de 

performanţă specifici activităţii 

Serviciului 
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6.  MTID Diverse domenii, în funcţie de adresările 

parvenite din partea ministrului şi 

colaboratorilor 

25.  DGABCE 

 

În domeniul elaborării planului 

strategic privind dezvoltarea culturii 

Găgăuziei 

7.  MMPSH Domeniul controlului intern 26.  CR Soroca În domeniul învăţămîntului 

8.  MS În domeniul gestiunii financiare 27.  CR Cahul Nu a desfăşurat misiuni de consiliere 

9.  MTS Implementarea MFC 28.  CR Hînceşti În domeniul finanţelor publice, , 

implementării reformei în educaţie, 

achiziţiilor publice 

10.  MTIC În domeniul financiar la întreprinderile 

din subordine 

29.  IMSP Staţia Zonală Asistenţă 

Medicală Urgentă „Centru” 

Nu a desfăşurat misiuni de consiliere 

11.  BNS Nu a desfăşurat misiuni de consiliere 30.  IMSP „Spitalul Clinic de 

Psihiatrie” 

Domeniul economico-financiar 

12.  BRI Informarea cu privire la arhivarea 

dosarelor subdiviziunilor structurale ale 

BRI şi corespunderea lor cu 

nomenclatorul dosarelor, aprobat de 

arhiva naţională 

31.  IMSP „Spitalul Clinic 

Republican” 

- 

13.  Agenţia „Moldsilva” Nu a desfăşurat misiuni de consiliere 32.  IMSP „Centrul Republican de 

Diagnosticare Medicală” 

Elaborarea şi implementarea diferitor 

proiecte 

14.  ARM - 33.  IMSP „Centrul Naţional 

Ştiinţifico-Practic de Medicină 

Urgentă” 

A fost efectuată verificarea 

recepţionării, evidenţei, utilizării şi 

rebutării implantelor, inclusiv a 

endoprotezelor de toate tipurile în 

cadrul blocului de operaţii. 

Verificarea corectitudinii achitării în 

casele instituţiei, de către pacienții 

neasiguraţi a sumelor financiare, 

precum li respectarea noilor tarife 

unice pentru serviciile medicale 

prestate contra plata. Verificarea 

efectuării reparaţiilor 

15.  SV Activitatea vamală 34.  IMSP  ICŞDOSMC  Domeniul economic,  financiar, 

contabilitate, achiziţii publice, 

economie, planificare, resurse umane, 
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serviciu administrare generală, 

conformitatea cu actele legislative, 

farmacie 

16.  IFPS Avizarea contractelor 35.  IMSP „Dispensarul Republican 

de Narcologie” 

Domeniul medical, financiar, 

management financiar, planificare 

17.  AŞM Contabilitate  36.  CNMS Nu a desfăşurat misiuni de consiliere 

18.  CNAS Tehnologiile informaţionale 

Evaluarea impactului proiectelor de 

modificare a actelor legislative asupra 

sistemului public de asigurări sociale; 

organizarea noilor şi reorganizarea 

business proceselor existente desfăşurate 

în cadrul CNAS; suport consultativ la 

elaborarea actelor legislative şi 

normative; analiza oportunităţii 

furnizării datelor personale altor 

organizaţii şi persoane juridice; 

asistarea conducerii în procesul de 

conlucrare cu Curtea de Conturi; 

consultanţă privind implementarea 

sistemului MFC 

37.  IMSP „Centrul Stomatologic 

municipal Bălţi” 

Domeniul economico-financiar 

19.  CNAM Nu a desfășurat misiuni de consiliere    
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Anexa 6 

MISIUNI AD-HOC REALIZATE PE PARCURSUL ANULUI 2012 
Nr. d/o Denumirea entităţii publice Nr. misiunilor ad-hoc Nr. d/o Denumirea entităţii publice Nr. misiunilor ad-hoc 

1.  Ministerul Economiei 2 misiuni ad-hoc 20.  Primăria municipiului Chişinău 2 misiuni ad-hoc 

2.  Ministerul Finanţelor 1 misiune ad-hoc 21.  Departamentul Instituţiilor Penitenciare 8 misiuni ad-hoc 

3.  Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

3 misiuni ad-hoc 22.  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. 

Testemiţanu” 

3 misiuni ad-hoc 

4.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor 

1 misiune ad-hoc 23.  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 0 misiuni ad-hoc 

5.  Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare 

2 misiuni ad-hoc 24.  Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra 

Proceselor Hidrometeorologice 

2 misiuni ad-hoc 

6.  Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

4 misiuni ad-hoc 25.  Direcţia Generală de Afaceri a Başcanului şi Comitetul 

executiv 

0 misiuni ad-hoc 

7.  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

2 misiuni ad-hoc 26.  Consiliul Raional Soroca 4 misiuni ad-hoc 

8.  Ministerul Sănătăţii 2 misiuni ad-hoc 27.  Consiliu Raional Cahul 1 misiuni ad-hoc 

9.  Ministerul Tineretului şi Sportului 0 misiuni ad-hoc 28.  Consiliul Raional Hînceşti 0 misiuni ad-hoc 

10.  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

5 misiuni ad-hoc 29.  IMSP „Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă 

„Centru” 

0 misiuni ad-hoc 

11.  Biroul Naţional de Statistică 0 misiuni ad-hoc 30.  IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie” 5 misiuni ad-hoc 

12.  Biroul Relaţii Interetnice 0 misiuni ad-hoc 31.  IMSP „Spitalul Clinic Republican” 0 misiuni ad-hoc 

13.  Agenţia „Moldsilva” 0 misiuni ad-hoc 32.  IMSP „Centrul Republican de Diagnosticare Medicală” 1 misiuni ad-hoc 

14.  Agenţia Rezerve Materiale 2 misiuni ad-hoc 33.  IMSP „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de 

Medicină Urgentă” 

3 misiuni ad-hoc 

15.  Serviciul Vamal 5 misiuni ad-hoc 34.  IMSP „Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul 

Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului” 

9 misiuni ad-hoc 

16.  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 0 misiuni ad-hoc 35.  IMSP „Dispensarul Republican de Narcologie” 2 misiuni ad-hoc 

17.  Academia de Ştiinţe a Moldovei 3 misiuni ad-hoc 36.  Centrul  Naţional de Management în Sănătate 0 misiuni ad-hoc 

18.  Casa Naţională de Asigurări Sociale 2 misiuni ad-hoc 37.  IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi” 3 misiuni ad-hoc 

19.  Compania Naţională de Asigurări în 

Medicină 

0 misiuni ad-hoc    
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Anexa 7 

INDEPENDENŢA ŞI OBIECTIVITATEA UAI PE PERIOADA ANULUI 2012 

Nr. 

d

/

o 

Denumirea entităţii publice 3.1.Aţi sesizat cazuri de afectare a 

independenţei şi obiectivităţii AI în ceea ce 

priveşte: 

a) efectuarea eficientă a activităţii? 

b) raportarea către conducătorul entităţii? 

c) relaţiile auditorilor interni cu 

conducătorul UAI.? 

Dacă da, enumeraţi. 

3.3.Augajaţii UAI au 

efectuat misiuni de 

asigurare de obiectul 

cărora e au fost 

responsabili în trecut? 

 

3.4.Angajaţii UAI 

completează Declaraţia de 

interese înainte de a fi 

implicaţi într-o misiune 

de audit intern?  

Dacă nu, specificaţi care 

este motivul? 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT 

1.  ME 1 1 1 3 

2.  MF 1 1 1 3 

3.  MAEIE 1 1 1 3 

4.  MDRC 1 1 1 3 

5.  MAIA 1 1 1 3 

6.  MTID 1 1 0 2 

7.  MMPSF 1 1 1 3 

8.  MS 1 1 1 3 

9.  MTS 0 1 1 2 

10.  MTIC 1 1 1 3 

11.  BNS 1 1 1 3 

12.  BRI 1 1 1 3 

13.  Agenţia „Moldsilva” 1 1 1 3 

14.  ARM 1 1 1 3 

15.  SV 1 1 1 3 

16.  IFPS 1 1 1 3 

17.  AŞM 1 1 1 3 

18.  CNAS 1 1 1 3 

19.  CNAM 1 1 1 3 

20.  PMC 1 1 1 3 

21.  DIP 1 1 1 3 

22.  USMF „N. Testemiţanu” 1 1 1 3 
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23.  ANOFM 1 1 1 3 

24.  SSIAPH 

 

1 1 1 3 

25.  DGABCE 

 

1 1 1 3 

26.  CR Soroca 1 1 1 3 

27.  CR Cahul 1 1 1 3 

28.  CR Hînceşti 0 1 1 2 

29.  IMSP „Staţia Zonală Asistenţă 

Medicală Urgentă „Centru” 

1 1 1 3 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de 

Psihiatrie” 

1 1 1 3 

31.  IMSP „Spitalul Clinic 

Republican” 

1 1 1 3 

32.  IMSP „Centrul Republican de 

Diagnosticare Medicală” 

1 1 1 3 

33.  IMSP „Centrul Naţional 

Ştiinţifico-Practic de Medicină 

Urgentă” 

1 1 1 3 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  1 1 1 3 

35.  IMSP „Dispensarul Republican 

de Narcologie” 

1 1 1 3 

36.  CNMS 1 1 1 3 

37.  IMSP „Centrul Stomatologic 

municipal Bălţi” 

1 1 1 3 

 

 

 

 



Raport anual consolidat privind controlul financiar public intern în anul 2012 

Chişinău 2013 

 

71 

 

Anexa 8 

EXPERIENŢA DE MUNCĂ A AUTIRORILOR INTERNI 

Nr. d/o Denumirea entităţii publice 4.1. a) Experienţa de 

lucru totală (nr. de ani) 

4.1. b) Experienţa 

de lucru în funcţia 

publică (nr. de ani) 

4.1. c) Experienţa de 

lucru în entitate? (nr. 

ani) 

4.1. d) 

Experienţa de 

lucru în 

funcţia 

prezentă (nr. 

de ani) 

4.1. f) Experienţa 

medie de lucru a 

colaboratorilor în 

cadrul unităţii de audit 

intern (nr. de ani) 

1.  ME 40 ani 13 ani 13 ani 3 ani 3 ani 

2.  MF 30 ani 21 ani 18 ani 13 ani 4,4, ani 

3.  MAEIE 31 ani 18 ani 4 ani 1 an 1 an 

4.  MDRC 30 ani 15 ani 3 ani 3 ani 2 ani 

5.  MAIA 23 ani 7 ani 1,7 ani 3 ani 3 ani 

6.  MTID 14 ani 2 ani 2 ani 1 an 1 an 

7.  MMPSF 3 ani 3 ani 3 ani 1 an 3 ani 

8.  MS 8 ani 4 ani 3 ani 1 an 2 ani 

9.  MTS 2 ani 3 ani 2 ani 2 ani 2 ani 

10.  MTIC 18 ani 16 ani 0,3 ani 0,3 ani 0,3 ani 

11.  BNS 20 ani 10 ani 10 ani 3 ani 3 ani 

12.  BRI 0,7 ani 0,7 ani 0,7 ani 0,7 ani 0,7 ani 

13.  Agenţia „Moldsilva” 29 ani 1 an 21 ani 1 an 1an 

14.  ARM 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani Nu a răspuns 

15.  SV 1,73 ani 1,73 ani 1,73 ani 0,49 ani 1,18 ani 

16.  IFPS 15 ani 15 ani 3 ani 0,5 ani 2,8 ani 

17.  AŞM 38 ani 25 ani 2,5 ani 2,5 ani 2 ani 

18.  CNAS 11 ani 9 ni 9 ani 5 ani 4 ani 

19.  CNAM 12 ani 10 ani 5 ani 3 ani 2,5 ani 

20.  PMC 26 ani 17 ani 8 ani 2,8 ani 2 ani 

21.  DIP 13 ani 13 ani 8 ani 3 ani 5 ani 

22.  USMF „N. Testemiţanu” 16 ani 5 ani 3 ani 3 ani 1 an 

23.  ANOFM 30 ani 20 ani 20 ani 0,5 ani 0,5 ani 

24.  SSIAPH 2,8 ani Nu a răspuns 0,5 ani 0,5 ani 2,8 ani 
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25.  DGABCE 

 

10 ani 10 ani 1,5 ani 1,5 ani 1 an 

26.  CR Soroca 40 ani 17 ani 2,5 ani 1,5 ani 1 an 

27.  CR Cahul 37 ani 7,5 ani 0,7 ani 0,7 ani 0,7 ani 

28.  CR Hînceşti 36 ani 30,5 ani 23,5 ani 0,25 ani 0,25 ani 

29.  IMSP „Staţia Zonală Asistenţă 

Medicală Urgentă „Centru” 

3 ani 0 ani 3 ani 2 ani 2 ani 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de 

Psihiatrie” 

12 ani 10 ani 2,5 ani 2,5 ani 2,5 ani 

31.  IMSP „Spitalul Clinic 

Republican” 

5 ani 2 ani 3 ani 3 ani 3 ani 

32.  IMSP „Centrul Republican de 

Diagnosticare Medicală” 

5 ani 0 ani 4 ani 2,5 ani 4 ani 

33. IMSP „Centrul Naţional 

Ştiinţifico-Practic de Medicină 

Urgentă” 

2,8 ani 0 ani 2,8 ani 2,8 ani 2 ani 

34. IMSP  ICŞDOSMC  4 ani 0 ani 4 ani 0,25 ani Nu a răspuns 

35. IMSP „Dispensarul Republican 

de Narcologie” 

4 ani 0 ani 2,5 ani 2,5 ani 2,25 ani 

36. CNMS 10 ani 0 ani 1,75 ani 1 an 1 an 

37. IMSP „Centrul Stomatologic 

municipal Bălţi” 

5 ani 5 ani 1,2 ani 1,2 ani 1,2 ani 
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Anexa 9 
ASIGURAREA ÎMBUNĂTĂŢIRII  CUNOŞTINŢELOR, PRICEPERILOR ŞI COMPETENŢEI AUDITORILOR INTERNI 

 

N/o 

Entitatea publică a cărei UAI a 

fost supusă evaluării 

a. Seminare / cursuri 

oferite de MF 

 

b. Seminare / 

cursuri oferite 

de AAP 

 

c. Seminare / 

cursuri oferite de 

alte instituţii 

 

d. Seminare / 

instruire internă 

e. Alte seminare Nr. de ore de 

instruire per 

auditor intern 

în domeniul 

AI 

1.  ME da da da da nu 56 ore 

2.  
MF 

da da da da 
Ateliere de lucru, vizite 

de studiu peste hotare 

115 ore 

3.  MAEIE da da nu nu nu 80 ore 

4.  MDRC da da da da nu 80 ore 

5.  MAIA da da da da nu 257 ore 

6.  MTID da da nu nu nu 112 ore 

7.  MMPSF da da nu nu nu 88 ore 

8.  MS da da da nu nu 120 ore 

9.  MTS da da da nu nu 192 ore 

10.  MTIC nu a răspuns nu a răspuns nu a răspuns nu a răspuns nu a răspuns 40 ore 

11.  BNS da da nu a răspuns nu a răspuns nu nu a răspuns 

12.  BRI da da nu da nu nu a răspuns 

13.  Agenţia „Moldsilva” da da nu nu nu 192 ore 

14.  ARM da da nu da nu 40 ore 

15.  SV da da da da Vizite de studiu 48 ore  

16.  IFPS da da da da nu 81,5 ore 

17.  AŞM da da da da nu nu a răspuns 

18.  CNAS da da nu da nu 53 ore 
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19.  CNAM da da nu da nu 40 ore 

20.  PMC da da da da autoinstruirea 81 ore 

21.  DIP da nu nu nu nu nu a răspuns 

22.  
USMF „N. Testemiţanu” 

da da da da 
în domeniul 

managementului calităţii 

89 ore  

23.  ANOFM da da nu nu autoinstruire nu a răspuns  

24.  
SSIAPH 

 
da da nu da nu 

40 ore 

25.  DGABCE nu nu nu da nu 72 ore 

26.  
CR Soroca da da nu nu Cursuri Fast training 

consulting 

104 ore 

27.  CR Cahul da da nu nu nu 80 ore 

28.  CR Hînceşti nu da nu nu nu 40 ore 

29.  
IMSP „Staţia Zonală Asistenţă 

Medicală Urgentă „Centru” 
da da nu nu autoinstruirea 

56 ore 

30.  
IMSP „Spitalul Clinic de 

Psihiatrie” 
nu da nu da nu 

40 ore  

31.  IMSP „Spitalul Clinic Republican” da da nu da nu 40 ore 

32.  
IMSP „Centrul Republican de 

Diagnosticare Medicală” 
da da nu da nu 

50 ore 

33.  IMSP „Centrul Naţional Ştiinţifico-

Practic de Medicină Urgentă” 

da da nu da nu 60 ore 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  da da nu nu autoinstruirea 80 ore 

35.  
IMSP „Dispensarul Republican de 

Narcologie” 

da da nu nu nu 112 ore 

36.  CNMS da da nu nu nu 80 ore 

37.  
IMSP „Centrul Stomatologic 

municipal Bălţi” 

da da da nu nu nu a răspuns 

 



Raport anual consolidat privind controlul financiar public intern în anul 2012 

Chişinău 2013 

 

75 

 

 

Anexa 10 

EVALUAREA CONFORMITĂŢII UAI CU SNAI ŞI NMAISP ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT 

INTERN 

Nr.

d/o 

Entitatea publică a 

cărei UAI a fost supusă 

evaluării 

Planificarea activităţii de audit intern 

6.1.UAI 

dispune de un 

Plan strategic 

al activităţii de 

audit intern 

 

6.2.Planul 

strategic al 

activităţii de 

audit intern este 

aprobat de către 

conducătorul 

entităţii 

6.3.Copia 

Planului strategic 

al activităţii de 

audit intern a fost 

transmisă către 

MF 

6.4.Planul 

strategic al 

activităţii de 

audit intern a 

fost întocmit în 

baza evaluării 

riscurilor 

6.5.UAI dispune 

de un Plan anual 

al activităţii de 

audit intern 

 

6.7.Planul anual 

al activităţii de AI 

este aprobat de 

către conducătorul 

entităţii 

6.8.Copia 

Planului anual 

al activităţii de 

AI a fost 

transmisă 

către MF 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT 

1.  ME 0 0 0 0 1 1 1 3 

2.  MF 1 1 1 1 1 1 1 7 

3.  MAEIE 0 0 0 0 1 1 1 3 

4.  MDRC 0 0 0 0 1 1 1 3 

5.  MAIA 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.  MTID* 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.  MMPSF 0 0 0 0 1 1 1 3 

8.  MS 1 1 1 1 1 1 1 7 

9.  MTS 0 0 0 0 1 1 1 3 

10.  MTIC 0 0 0 0 1 1 1 3 

11.  BNS 1 1 1 1 1 1 1 7 

12.  BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.  Agenţia „Moldsilva” 0 0 0 0 1 1 1 3 

14.  ARM 0 0 0 0 1 1 1 3 

15.  SV 1 1 1 1 1 1 1 7 

16.  IFPS 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.  AŞM 0 0 0 0 1 1 1 3 
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Nr.

d/o 

Entitatea publică a 

cărei UAI a fost supusă 

evaluării 

Planificarea activităţii de audit intern 

6.1.UAI 

dispune de un 

Plan strategic 

al activităţii de 

audit intern 

 

6.2.Planul 

strategic al 

activităţii de 

audit intern este 

aprobat de către 

conducătorul 

entităţii 

6.3.Copia 

Planului strategic 

al activităţii de 

audit intern a fost 

transmisă către 

MF 

6.4.Planul 

strategic al 

activităţii de 

audit intern a 

fost întocmit în 

baza evaluării 

riscurilor 

6.5.UAI dispune 

de un Plan anual 

al activităţii de 

audit intern 

 

6.7.Planul anual 

al activităţii de AI 

este aprobat de 

către conducătorul 

entităţii 

6.8.Copia 

Planului anual 

al activităţii de 

AI a fost 

transmisă 

către MF 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT 

18.  CNAS 1 1 1 1 1 1 1 7 

19.  CNAM 1 1 1 1 1 1 1 7 

20.  PMC 1 1 1 1 1 1 1 7 

21.  DIP 0 0 0 0 0 0 0 0 

22.  USMF „N. Testemiţanu” 1 1 1 1 1 1 1 7 

23.  ANOFM 0 0 0 0 1 1 1 3 

24.  SSIAPH 0 0 0 0 1 1 1 3 

25.  DGABCE 0 0 0 0 1 1 0 2 

26.  CR Soroca 0 0 0 0 1 1 0 2 

27.  CR Cahul 0 0 0 0 0 0 0 7 

28.  CR Hînceşti 0 0 0 0 0 0 0 0 

29.  IMSP „Staţia Zonală 

Asistenţă Medicală 

Urgentă „Centru” 

1 1 1 1 1 1 1 7 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de 

Psihiatrie” 

0 0 0 0 1 1 1 3 

31.  IMSP „Spitalul Clinic 

Republican” 

0 0 0 0 1 1 1 3 

32.  IMSP „Centrul 

Republican de 

Diagnosticare Medicală” 

0 0 0 0 1 1 1 3 

33.  IMSP „Centrul Naţional 

Ştiinţifico-Practic de 

Medicină Urgentă” 

0 0 0 0 1 1 1 3 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  0 0 0 0 1 1 1 3 
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Nr.

d/o 

Entitatea publică a 

cărei UAI a fost supusă 

evaluării 

Planificarea activităţii de audit intern 

6.1.UAI 

dispune de un 

Plan strategic 

al activităţii de 

audit intern 

 

6.2.Planul 

strategic al 

activităţii de 

audit intern este 

aprobat de către 

conducătorul 

entităţii 

6.3.Copia 

Planului strategic 

al activităţii de 

audit intern a fost 

transmisă către 

MF 

6.4.Planul 

strategic al 

activităţii de 

audit intern a 

fost întocmit în 

baza evaluării 

riscurilor 

6.5.UAI dispune 

de un Plan anual 

al activităţii de 

audit intern 

 

6.7.Planul anual 

al activităţii de AI 

este aprobat de 

către conducătorul 

entităţii 

6.8.Copia 

Planului anual 

al activităţii de 

AI a fost 

transmisă 

către MF 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT 

35.  IMSP „Dispensarul 

Republican de 

Narcologie” 

1 1 1 1 1 1 1 7 

36.  CNMS 0 0 0 0 1 1 1 3 

37.  IMSP „Centrul 

Stomatologic municipal 

Bălţi” 

0 0 0 0 1 1 0 2 

*Ulterior pentru UAI din cadrul MTID i se atribuie punctaj minim, deoarece nu a oferit informaţii privind planificarea activităţii UAI, numărul 

misiunilor desfăşurate, domeniile auditate, recomandările de audit intern, etc. 
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Anexa 11 

  
Nr.d/o Entitatea publică a cărei UAI 

a fost supusă evaluării 

6.9.Criteriile de planificare a activităţii de audit intern 

evaluarea riscurilor de 

nivel înalt 

evaluarea necesităţilor 

de resurse 

determinarea 

priorităţilor anuale 

stabilirea titlurilor 

misiunilor de audit 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT 

1.  ME 0 0 1 0 1 

2.  MF 1 1 1 1 4 

3.  MAEIE 1 1 1 0 3 

4.  MDRC 1 1 1 0 3 

5.  MAIA 0 0 0 0 0 

6.  MTID* 0 0 0 0 0 

7.  MMPSF 1 1 1 0 3 

8.  MS 1 1 1 1 4 

9.  MTS 0 0 0 0 0 

10.  MTIC 1 1 1 1 4 

11.  BNS 1 1 1 1 4 

12.  BRI 0 0 0 0 0 

13.  Agenţia „Moldsilva” 0 1 1 0 2 

14.  ARM 0 1 1 1 3 

15.  SV 1 1 1 0 3 

16.  IFPS 1 1 1 1 4 

17.  AŞM 1 0 1 0 2 

18.  CNAS 1 1 1 1 4 

19.  CNAM 1 1 1 1 4 

20.  PMC 1 1 1 1 4 

21.  DIP 0 0 0 0 0 

22.  USMF „N. Testemiţanu” 1 1 1 1 4 



Raport anual consolidat privind controlul financiar public intern în anul 2012 

Chişinău 2013 

 

79 

 

Nr.d/o Entitatea publică a cărei UAI 

a fost supusă evaluării 

6.9.Criteriile de planificare a activităţii de audit intern 

evaluarea riscurilor de 

nivel înalt 

evaluarea necesităţilor 

de resurse 

determinarea 

priorităţilor anuale 

stabilirea titlurilor 

misiunilor de audit 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT 

23.  ANOFM 1 0 1 0 2 

24.  SSIAPH 1 1 1 1 4 

25.  DGABCE 0 0 1 1 2 

26.  CR Soroca 1 1 0 1 3 

27.  CR Cahul 0 0 0 0 4 

28.  CR Hînceşti 1 1 0 1 3 

29.  IMSP „Staţia Zonală Asistenţă 

Medicală Urgentă „Centru” 

1 1 1 1 4 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de 

Psihiatrie” 

1 1 1 0 3 

31.  IMSP „Spitalul Clinic 

Republican” 

1 1 1 1 4 

32.  IMSP „Centrul Republican de 

Diagnosticare Medicală” 

1 1 1 1 4 

33.  IMSP „Centrul Naţional 

Ştiinţifico-Practic de Medicină 

Urgentă” 

1 1 1 1 4 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  1 1 1 0 3 

35.  IMSP „Dispensarul 

Republican de Narcologie” 

1 1 1 1 4 

36.  CNMS 1 1 1 1 4 

37.  IMSP „Centrul Stomatologic 

municipal Bălţi” 

0 0 0 0 0 

*Ulterior pentru UAI din cadrul MTID i se atribuie punctaj minim, deoarece nu a oferit informaţii privind planificarea activităţii UAI, numărul 

misiunilor desfăşurate, domeniile auditate, recomandările de audit intern, etc. 
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Anexa 12 

  

Nr.

d/o 

Entitatea publică a 

cărei UAI a fost 

supusă evaluării 

Misiunile de audit intern planificate şi realizate 

6.11.Cîte misiuni de 

audit intern aţi 

planificat sa 

realizaţi în perioada 

de raportare? 

6.12.Cîte misiuni din 

cele planificate pentru 

perioada de raportare 

nu aţi reuşit să le 

realizaţi? 

6.13.Care a fost cauza 

nerealizării Planului 

anual al activităţii de 

audit intern în perioada 

de raportare? 

6.18.Informaţi conducătorul 

entităţii despre rezultatele 

activităţii de audit intern? 

Dacă nu, de ce? Dacă da, care 

este periodicitatea informării? 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT  

pentru periodicitatea 

informării 

1.  ME 6 0 - Da, toate misiunile de audit se 

finisează cu elaborarea Raportului 

de audit 

1 

2.  MF 8 0 - da, trimestrial, anual 1 

3.  MAEIE 4 2 Lipsă de resurse da, după efectuarea misiunilor de 

audit 
1 

4.  MDRC 5 1 Lipsa colaboratorilor da 0 

5.  MAIA 2 1 Lipsa personalului da, la necesitate 0 

6.  MTID* - - - - 0 

7.  MMPSF 4 2 efectuarea auditelor de 

către alte instituţii, lipsă 

de personal 

da, la fiecare misiune de audit 

intern, în termen de 10 zile 
1 

8.  MS 4 0 - da, săptămînal la şedinţa operativă 1 

9.  MTS 2 0 - Da, la necesitate 0 

10.  MTIC 4 2 - da, la finisarea fiecărei misiuni 1 

11.  BNS 3 2 din luna martie pînă în 

luna noiembrie UAI nu a 

activat 

da, după fiecare misiune 1 

12.  BRI 2 1 a fost pus mai mult 

accent pe integrarea 

auditorului intern în 

profesie 

da, săptămînal 1 
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Nr.

d/o 

Entitatea publică a 

cărei UAI a fost 

supusă evaluării 

Misiunile de audit intern planificate şi realizate 

6.11.Cîte misiuni de 

audit intern aţi 

planificat sa 

realizaţi în perioada 

de raportare? 

6.12.Cîte misiuni din 

cele planificate pentru 

perioada de raportare 

nu aţi reuşit să le 

realizaţi? 

6.13.Care a fost cauza 

nerealizării Planului 

anual al activităţii de 

audit intern în perioada 

de raportare? 

6.18.Informaţi conducătorul 

entităţii despre rezultatele 

activităţii de audit intern? 

Dacă nu, de ce? Dacă da, care 

este periodicitatea informării? 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT  

pentru periodicitatea 

informării 

13.  Agenţia „Moldsilva” 6 0 

 

da, după realizarea fiecărei misiuni 1 

14.  ARM 4 3 din motivul nr-lui mare 

de obiective planificate şi 

a timpului de îndeplinire 

restrîns 

da, după fiecare misiune de audit 1 

15.  SV 9 2 două misiuni au fost 

comasate în una mai 

mare, de aceea a decăzut 

necesitatea de a 

desfăşura o misiune din 

cele planificate. Astfel 

practic doar o misiune nu 

a fost desfăşurată 

da, la finele fiecărei misiuni 1 

16.  IFPS 6 1 Volumul foarte mare de 

documentaţie necesar 

pentru a fi verificat în 

ultima misiune de audit 

realizată. 

da, la finalul fiecărei misiuni de 

audit intern  

trimestrial la raportarea executării 

planului operaţional pe SFS 

 la darea de seamă anuală. 

1 

17.  AŞM 6 0 - da, trimestrial 1 

18.  CNAS 7 0 - Săptămînal, în cadrul şedinţelor 

operative şi la finalizarea misiunilor 

de audit (rapoarte). 

1 

19.  CNAM 6 0 - Trimestrial 1 

20.  PMC 8 0 - da, la necesitate, trimestrial, anual 1 
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Nr.

d/o 

Entitatea publică a 

cărei UAI a fost 

supusă evaluării 

Misiunile de audit intern planificate şi realizate 

6.11.Cîte misiuni de 

audit intern aţi 

planificat sa 

realizaţi în perioada 

de raportare? 

6.12.Cîte misiuni din 

cele planificate pentru 

perioada de raportare 

nu aţi reuşit să le 

realizaţi? 

6.13.Care a fost cauza 

nerealizării Planului 

anual al activităţii de 

audit intern în perioada 

de raportare? 

6.18.Informaţi conducătorul 

entităţii despre rezultatele 

activităţii de audit intern? 

Dacă nu, de ce? Dacă da, care 

este periodicitatea informării? 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT  

pentru periodicitatea 

informării 

21.  DIP 10 4 Realizarea misiunilor ad-

hoc 

da, anual 0 

22.  USMF „N. 

Testemiţanu” 

6 1 a fost derulată misiunea 

de audit neplanificată, la 

solicitarea rectorului şi 

anume: evaluarea 

gradului de 

implementare a 

Strategiei de Dezvoltare 

Universitară pentru anul 

2012 

da, la finele misiunii, trimestrial, 

anual, în caz de necesitate la 

consiliile ştiinţifice sau de 

administraţie 

1 

23.  ANOFM 4 3 limitarea mijloacelor 

financiare pentru 

deplasări 

da, trimestrial 1 

24.  SSIAPH 1 0 - da, după fiecare misiune de audit 

intern 
1 

25.  DGABCE 4 3 nu au fost evaluate corect 

posibilităţile auditorului 
da, la finele misiunii 1 

26.  CR Soroca 4 0 - da, la finele fiecărei misiuni de 

audit prin înmînarea proiectului 

raportului misiunii de audit 

1 

27.  CR Cahul 2 0 - da, în termenii stabiliţi în dispoziţie 1 

28.  CR Hînceşti 1 0 - da, săptămînal 1 

29.  IMSP „Staţia Zonală 

Asistenţă Medicală 

Urgentă „Centru” 

6 2 numărul redus de resurse  

umane pentru realizarea 

Planului anual de 

audit,insuficienţa 

da, săptămînal 

 
1 
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Nr.

d/o 

Entitatea publică a 

cărei UAI a fost 

supusă evaluării 

Misiunile de audit intern planificate şi realizate 

6.11.Cîte misiuni de 

audit intern aţi 

planificat sa 

realizaţi în perioada 

de raportare? 

6.12.Cîte misiuni din 

cele planificate pentru 

perioada de raportare 

nu aţi reuşit să le 

realizaţi? 

6.13.Care a fost cauza 

nerealizării Planului 

anual al activităţii de 

audit intern în perioada 

de raportare? 

6.18.Informaţi conducătorul 

entităţii despre rezultatele 

activităţii de audit intern? 

Dacă nu, de ce? Dacă da, care 

este periodicitatea informării? 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT  

pentru periodicitatea 

informării 

numărului total de zile 

pentru o misiune de 

audit. 

30.  IMSP „Spitalul Clinic 

de Psihiatrie” 

2 0 - da, la finalizarea fiecărei misiuni 

prin rapoartele de audit intern 

emise, anual - prin raportarea 

anuală a activității subdiviziunilor 

instituției; 

1 

31.  IMSP „Spitalul Clinic 

Republican” 

5 2 importanţa proceselor şi 

nr limitat de personal 
da, trimestrial verbal sau scris 1 

32.  IMSP „Centrul 

Republican de 

Diagnosticare 

Medicală” 

5 2 schimbări aferente 

sistemelor auditate, 

implicarea în consilierea 

vizavi de implementarea 

unor proiecte, implicarea 

în procesul de elaborare 

şi implementare de 

proiecte investiţionale 

da, la momentul finisării misiunii 

de audit, periodic la momentul 

depistării unor neregularităţi 

precum şi a situaţiilor ce pot fi 

îmbunătăţite pentru a aduce plus-

valoare instituţiei 

1 

33.  IMSP „Centrul 

Naţional Ştiinţifico-

Practic de Medicină 

Urgentă” 

4 0 - da, după fiecare misiune 1 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  2 0 - da, trimestrial 1 

35.  IMSP „Dispensarul 

Republican de 

Narcologie” 

8 2 existenţa doar a două 

persoane în UAI, 

survenirea altor misiuni 

da, la fiecare misiune de audit, 

trimestrial, anual 

 

1 
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Nr.

d/o 

Entitatea publică a 

cărei UAI a fost 

supusă evaluării 

Misiunile de audit intern planificate şi realizate 

6.11.Cîte misiuni de 

audit intern aţi 

planificat sa 

realizaţi în perioada 

de raportare? 

6.12.Cîte misiuni din 

cele planificate pentru 

perioada de raportare 

nu aţi reuşit să le 

realizaţi? 

6.13.Care a fost cauza 

nerealizării Planului 

anual al activităţii de 

audit intern în perioada 

de raportare? 

6.18.Informaţi conducătorul 

entităţii despre rezultatele 

activităţii de audit intern? 

Dacă nu, de ce? Dacă da, care 

este periodicitatea informării? 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT  

pentru periodicitatea 

informării 

de consiliere, ad-hoc, 

efectuarea controalelor 

de către alte instituţii 

abilitate din exterior pe 

parcursul anului 

 

36.  CNMS 2 1 lipsa experienţei nu a 

permis  încadrarea în 

termeni 

 

da, la şedinţele operative 

 
1 

37.  IMSP „Centrul 

Stomatologic 

municipal Bălţi” 

4 0 - da, permanent după finisare a 

misiunii 
1 
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Anexa 13 
 

Nr.

d/o 

Entitatea publică a cărei 

UAI a fost supusă 

evaluării 

Om-ore petrecute efectiv pe parcursul perioadei de raportare pentru efectuarea misiunilor de audit intern 

6.15.Cîte om-ore au fost petrecute 

efectiv pe parcursul perioadei de 

raportare pentru efectuarea 

misiunilor de asigurare? 
 

6.16.Cîte om-ore au fost petrecute 

efectiv pe parcursul perioadei de 

raportare pentru efectuarea 

misiunilor de consiliere? 

 

6.17.Cîte om-ore au fost petrecute 

efectiv pe parcursul perioadei de 

raportare pentru efectuarea misiunilor 

ad-hoc? 

 

1.  ME Nu a răspuns Nu a răspuns Nu a răspuns 

2.  MF 2256 om/ore 384 om/ore - 

3.  MAEIE 400 om/ore 60 om/ore - 

4.  MDRC 1200 om/ore 80 om/ore 120 om/ore 

5.  MAIA Nu a calculat Nu a calculat Nu a calculat 

6.  MTID* - - - 

7.  MMPSF Nu a răspuns Nu a răspuns Nu a răspuns 

8.  MS 1744 om/ore Nu a răspuns 88 om/ore 

9.  MTS Nu a răspuns Nu a răspuns Nu a răspuns 

10.  MTIC 280 om/ore 100 om/ore 240 om/ore 

11.  BNS 43 om/ore - - 

12.  BRI 80 om/ore 60 om/ore - 

13.  Agenţia „Moldsilva” 1200 om/ore - - 

14.  ARM Nu a răspuns Nu a răspuns Nu a răspuns 

15.  SV 583 om/ore 107 om/ore 107 om/ore 

16.  IFPS 5632 om/ore 272 om/ore - 

17.  AŞM 3000 om/ore 80 om/ore 1500 om/ore 

18.  CNAS 8500 om/ore 5000 om/ore - 

19.  CNAM 1120 om/ore - - 

20.  PMC 5648 om/ore 296 om/ore 128 om/ore 

21.  DIP 2544 om/ore - 1376 om/ore 

22.  USMF „N. Testemiţanu” 1280 om/ore 120 om/ore 416 om/ore 

23.  ANOFM 240 om/ore - - 

24.  SSIAPH 424 om/ore 60 om/ore 30 om/ore 
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Nr.

d/o 

Entitatea publică a cărei 

UAI a fost supusă 

evaluării 

Om-ore petrecute efectiv pe parcursul perioadei de raportare pentru efectuarea misiunilor de audit intern 

6.15.Cîte om-ore au fost petrecute 

efectiv pe parcursul perioadei de 

raportare pentru efectuarea 

misiunilor de asigurare? 
 

6.16.Cîte om-ore au fost petrecute 

efectiv pe parcursul perioadei de 

raportare pentru efectuarea 

misiunilor de consiliere? 

 

6.17.Cîte om-ore au fost petrecute 

efectiv pe parcursul perioadei de 

raportare pentru efectuarea misiunilor 

ad-hoc? 

 

25.  DGABCE 272 om/ore 393 om/ore 240 om/ore 

26.  CR Soroca 2528 om/ore 68 om/ore 336 om/ore 

27.  CR Cahul Nu a răspuns Nu a răspuns Nu a răspuns 

28.  CR Hînceşti 196 om/ore 36 om/ore - 

29.  IMSP „Staţia Zonală 

Asistenţă Medicală 

Urgentă „Centru” 

1021 om/ore - - 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de 

Psihiatrie” 

672 om/ore 648 om/ore 32 om/ore 

31.  IMSP „Spitalul Clinic 

Republican” 

32 om/ore 32 om/ore 32 om/ore 

32.  IMSP „Centrul 

Republican de 

Diagnosticare Medicală” 

- 250 om/ore 100 om/ore 

33.  IMSP „Centrul Naţional 

Ştiinţifico-Practic de 

Medicină Urgentă” 

1120 om/ore 160 om/ore 60 om/ore 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  688 om/ore 120 om/ore 416 om/ore 

35.  IMSP „Dispensarul 

Republican de 

Narcologie” 

912 om/ore 160 om/ore 320 om/ore 

36.  CNMS 1760 om/ore - - 

37.  IMSP „Centrul 

Stomatologic municipal 

Bălţi” 

Nu a răspuns Nu a răspuns Nu a răspuns 
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Anexa 14 

 

CONTRIBUŢIA UAI LA SISTEMUL MFC 

Nr. 

d/o 

Entitatea publică a cărei 

UAI a fost  supusă 

evaluării 

Întrebarea PUNCTAJUL 

ACUMULAT 

7.1. Oferiţi recomandări 

pentru îmbunătăţirea 

procesului de guvernare a 

entităţii? 

7.2. Prin activitatea de audit 

intern, ajutaţi entitatea în 

menţinerea unui sistem 

eficient de management 

financiar şi control, precum şi 

la îmbunătăţirea acestuia? 

7.3. Prin activitatea de audit 

intern, contribuiţi la procesul 

de management al riscurilor 

în entitate? 

1.  ME 1 1 0 2 

2.  MF 1 1 1 3 

3.  MAEIE 1 1 1 3 

4.  MDRC 1 1 1 3 

5.  MAIA 1 1 1 3 

6.  MTID* 0 0 0 0 

7.  MMPSF 1 1 1 3 

8.  MS 1 1 1 3 

9.  MTS 1 1 1 3 

10.  MTIC 1 1 1 3 

11.  BNS 1 1 1 3 

12.  BRI 1 1 1 3 

13.  Agenţia „Moldsilva” 1 1 1 3 

14.  ARM 1 1 1 3 

15.  SV 1 1 1 3 

16.  IFPS 1 1 1 3 

17.  AŞM 1 1 1 3 

18.  CNAS 1 1 1 3 

19.  CNAM 1 1 1 3 

20.  PMC 1 1 1 3 

21.  DIP 1 1 1 3 

22.  USMF „N. Testemiţanu” 1 1 1 3 
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Anexa 15 

23.  ANOFM 1 1 1 3 

24.  SSIAPH 1 1 1 3 

25.  DGABCE 1 1 1 3 

26.  CR Soroca 1 1 1 3 

27.  CR Cahul 0 1 0 1 

28.  CR Hînceşti 1 0 0 1 

29.  IMSP Staţia Zonală 

Asistenţă Medicală Urgentă 

„Centru” 

1 1 1 3 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de 

Psihiatrie” 

1 1 1 3 

31.  IMSP „Spitalul Clinic 

Republican” 

1 1 1 3 

32.  IMSP „Centrul Republican 

de Diagnosticare Medicală” 

1 1 1 3 

33.  IMSP „Centrul Naţional 

Ştiinţifico-Practic de 

Medicină Urgentă” 

1 1 1 3 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  1 1 1 3 

35.  IMSP „Dispensarul 

Republican de Narcologie” 

1 1 1 3 

36.  CNMS 1 1 1 3 

37.  IMSP „Centrul 

Stomatologic municipal 

Bălţi” 

1 1 0 2 
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PLANIFICAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN 

 

 

Nr. 

d/o 

Entitatea publică a 

cărei UAI a fost supusă 

evaluării 

8.1.Pentru 

fiecare 

misiune de 

audit intern 

elaboraţi un 

plan? 

8.2.În planul 

misiunii de audit 

intern includeţi: 

obiectivele 

misiunii; aria de 

aplicabilitate a 

misiunii; 

termenii de 

realizare a 

activităţilor, 

resursele 

necesare? 

8.3.La 

stabilirea 

obiectivelor 

misiunii 

abordaţi 

procesele de 

management al 

riscurilor, de 

control şi de 

guvernare a 

entităţii? 

Dacă nu, de ce? 

8.4.La stabilirea 

ariei de 

aplicabilitate luaţi 

în consideraţie 

sistemele, 

înregistrările, 

personalul şi 

activele relevante 

pentru a atinge 

obiectivele 

misiunii? 

Dacă nu, de ce? 

8.5.Pentru 

fiecare 

misiune de 

audit intern 

se 

elaborează 

şi se aprobă 

un ordin al 

conducătoru

lui entităţii? 

Dacă nu, de 

ce? 

8.6.Pentru 

fiecare 

misiune de 

audit intern 

organizaţi o 

şedinţă de 

deschidere? 

Dacă nu, de 

ce? 

8.7.Ela-

boraţi 

agenda 

şedinţei 

de 

deschide

re? 

Dacă nu, 

de ce? 

8.8.În 

urma 

şedinţei de 

deschidere 

întocmiţi 

un proces-

verbal? 

Dacă nu, 

de ce? 

8.9.Întoc-

miţi şi 

aprobaţi un 

program de 

lucru al 

misiunii de 

audit? 

Dacă nu, de 

ce? 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT 

1.  ME 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 

2.  MF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3.  MAEIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

4.  MDRC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

5.  MAIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

6.  MTID* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.  MMPSF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

8.  MS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

9.  MTS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

10.  MTIC 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 

11.  BNS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

12.  BRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

13.  Agenţia „Moldsilva” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

14.  ARM 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 

15.  SV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

16.  IFPS 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 

17.  AŞM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

18.  CNAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
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19.  CNAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

20.  PMC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

21.  DIP 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 

22.  USMF „N. Testemiţanu” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

23.  ANOFM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

24.  SSIAPH 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

25.  DGABCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

26.  CR Soroca 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

27.  CR Cahul 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

28.  CR Hînceşti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

29.  IMSP „Staţia Zonală 

Asistenţă Medicală 

Urgentă „Centru” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de 

Psihiatrie” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

31.  IMSP „Spitalul Clinic 

Republican” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

32.  IMSP „Centrul 

Republican de 

Diagnosticare Medicală” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

33.  IMSP „Centrul Naţional 

Ştiinţifico-Practic de 

Medicină Urgentă” 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

35.  IMSP „Dispensarul 

Republican de 

Narcologie” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

36.  CNMS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

37.  IMSP „Centrul 

Stomatologic municipal 

Bălţi” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
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Anexa 16 

REALIZAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN 

Nr. 

d/o 

Entitatea publică a 

cărei UAI a fost supusă 

evaluării 

Întrebarea  

9.2. În 

cadrul 

misiunii de 

audit 

intern 

elaboraţi 

un 

program 

de testare? 

 

9.3.În 

programul de 

testare 

includeţi 

descrierea 

testelor, 

termenii de 

realizare, 

auditorii 

interni 

responsabili? 

 

9.5. 

Informaţiile 

identificate 

la realizarea 

misiunilor de 

audit intern 

au fost 

suficiente, 

sigure,  

relevante şi 

utile pentru 

atingerea 

obiectivelor 

misiunii? 

9.6. Folosiţi 

teste pentru 

identificarea 

şi colectarea 

informaţiilor 

la realizarea 

misiunilor 

de audit 

intern? 

 

9.9. În 

cadrul 

misiunii de 

audit 

intern 

descrieţi 

procesele 

auditate 

(pista de 

audit)? 

9.10.Con

statările 

de audit 

întrunesc 

situaţia,c

riteriile,e

fectul,ca

uza? 

9.11.Refle

ctaţi în 

Raportul 

de audit 

doar 

constatări 

de audit 

care se 

bazează pe 

probe 

certe de 

audit? 

9.12.Refle

ctaţi în 

Raportul 

de audit 

constatări 

de audit 

care se 

bazează 

doar pe o 

simplă 

presupune

re a 

auditorulu

i intern? 

9.13.În 

cazul în 

care a 

parvenit o 

solicitare 

din partea 

unităţii 

auditate de 

a face 

cunoştinţă 

cu probele 

de audit, 

oferiţi 

aceste 

probe? 

9.14. În 

cadrul 

activităţii 

de audit 

intern 

ţineţi 

dosare 

curente şi 

permanent

e? 

PUNCTAJ 

ACUMULAT 

1.  ME 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 

2.  MF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3.  MAEIE 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 

4.  MDRC 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

5.  MAIA 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 

6.  MTID* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.  MMPSF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

8.  MS 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

9.  MTS 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 

10.  MTIC 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

11.  BNS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

12.  BRI 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

13.  Agenţia „Moldsilva” 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

14.  ARM 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 

15.  SV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

16.  IFPS 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
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17.  AŞM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

18.  CNAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

19.  CNAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

20.  PMC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

21.  DIP 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

22.  USMF „N. Testemiţanu” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

23.  ANOFM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

24.  SSIAPH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

25.  DGABCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

26.  CR Soroca 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 

27.  CR Cahul 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

28.  CR Hînceşti 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

29.  IMSP „Staţia Zonală 

Asistenţă Medicală 

Urgentă „Centru” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de 

Psihiatrie” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

31.  IMSP „Spitalul Clinic 

Republican” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

32.  IMSP „Centrul 

Republican de 

Diagnosticare Medicală” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

33.  IMSP „Centrul Naţional 

Ştiinţifico-Practic de 

Medicină Urgentă” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

35.  IMSP „Dispensarul 

Republican de 

Narcologie” 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

36.  CNMS 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

37.  IMSP „Centrul 

Stomatologic municipal 

Bălţi” 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 
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Anexa 17 

COMUNICAREA REZULTATELOR MISIUNILOR DE AUDIT INTERN 
 

Nr. 

d/o 

Entitatea publică a cărei 

UAI a fost supusă 

evaluării 

Întrebarea  

10.1.Practicaţi 

organizarea 

şedinţelor de 

finalizare a 

lucrului în 

teren? 

 

10.3. În 

cadrul 

misiunilor 

de audit 

intern 

elaboraţi 

rapoarte 

de audit? 

 

10.4. În 

rapoartele de 

audit intern 

reflectaţi 

opiniile 

pozitive 

parvenite în 

rezultatul 

misiunii de 

audit intern? 

 

10.5.În 

rapoartele de 

audit intern 

includeţi 

nume, 

prenume ale 

persoanelor 

implicate în 

procesul 

auditat? 

10.6. În 

rapoartele 

de audit 

includeţi 

recomandări 

de audit? 

 

10.7. 

Constatările şi 

recomandările 

de audit sunt 

supuse 

discuţiei cu 

unitatea 

auditată înainte 

de oferirea 

acestora top-

managerului? 

10.11. Pentru 

fiecare 

misiune de 

audit intern 

efectuată a fost 

elaborat un 

plan de acţiuni 

privind 

implementarea 

recomandărilor 

de audit? 

10.12. În 

urma 

misiunilor de 

audit intern 

aplicaţi 

sancţiuni?  

 

PUNCTAJUL 

ACUMULAT 

1.  ME 1 1 1 1 1 1 0 1 7 

2.  MF 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

3.  MAEIE 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

4.  MDRC 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

5.  MAIA 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

6.  MTID* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.  MMPSF 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

8.  MS 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

9.  MTS 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

10.  MTIC 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

11.  BNS 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

12.  BRI 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

13.  Agenţia „Moldsilva” 1 1 1 1 1 1 0 1 7 

14.  ARM 0 1 1 0 1 0 0 1 4 

15.  SV 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

16.  IFPS 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

17.  AŞM 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

18.  CNAS 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

19.  CNAM 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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20.  PMC 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

21.  DIP 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

22.  USMF „N. Testemiţanu” 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

23.  ANOFM 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

24.  SSIAPH 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

25.  DGABCE 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

26.  CR Soroca 1 1 1 1 1 0 0 0 5 

27.  CR Cahul 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

28.  CR Hînceşti 1 1 0 0 1 1 1 1 6 

29.  IMSP „Staţia Zonală 

Asistenţă Medicală 

Urgentă „Centru” 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de 

Psihiatrie” 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

31.  IMSP „Spitalul Clinic 

Republican” 

0 1 1 1 1 1 0 1 6 

32.  IMSP „Centrul Republican 

de Diagnosticare 

Medicală” 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

33.  IMSP „Centrul Naţional 

Ştiinţifico-Practic de 

Medicină Urgentă” 

1 1 0 1 1 1 1 1 7 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

35.  IMSP „Dispensarul 

Republican de Narcologie” 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

36.  CNMS 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

37.  IMSP „Centrul 

Stomatologic municipal 

Bălţi” 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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Anexa 18 

 

 

Nr. d/o Entitatea publică a cărei UAI a fost supusă evaluării Recomandările de audit 

10.9.Cîte 

recomandări aţi 

înaintat conducerii 

pentru anul 2012? 

10.10.Cîte recomandări din 

cele înaintate pe parcursul 

perioadei de raportare au fost 

acceptate de către conducere? 

ACCEPTAT/ÎNAINTAT 

1.  ME - - - 

2.  MF 71 71 100% 

3.  MAEIE - - - 

4.  MDRC 36 majoritatea - 

5.  MAIA 15 12 80% 

6.  MTID* - - - 

7.  MMPSF 35 35 100% 

8.  MS 21 21 100% 

9.  MTS 25 25 100% 

10.  MTIC 15 9 60% 

11.  BNS 5 5 100% 

12.  BRI 3 3 100% 

13.  Agenţia „Moldsilva” 176 176 100% 

14.  ARM 6 6 100% 

15.  SV 49 43 88% 

16.  IFPS 125 125 100% 

17.  AŞM 105 100 95% 

18.  CNAS 65 65 100% 

19.  CNAM 31 31 100% 

20.  PMC 147 145 99% 

21.  DIP 101 101 100% 

22.  USMF „N. Testemiţanu” 70 70 100% 

23.  ANOFM 14 14 100% 

24.  SSIAPH 5 5 100% 

25.  DGABCE 17 - - 
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Nr. d/o Entitatea publică a cărei UAI a fost supusă evaluării Recomandările de audit 

10.9.Cîte 

recomandări aţi 

înaintat conducerii 

pentru anul 2012? 

10.10.Cîte recomandări din 

cele înaintate pe parcursul 

perioadei de raportare au fost 

acceptate de către conducere? 

ACCEPTAT/ÎNAINTAT 

26.  CR Soroca - - - 

27.  CR Cahul - - - 

28.  CR Hînceşti 20 10 50% 

29.  IMSP „Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Centru” 13 13 100% 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie” 10 10 100% 

31.  IMSP „Spitalul Clinic Republican” 19 19 100% 

32.  IMSP „Centrul Republican de Diagnosticare Medicală” 16 16 100% 

33.  IMSP „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă” 32 32 100% 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  45 45 100% 

35.  IMSP „Dispensarul Republican de Narcologie” 52 52 100% 

36.  CNMS 3 3 100% 

37.  IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi” 16 14 88% 
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Anexa 19 

 

Nr. d/o Entitatea publică a cărei UAI a fost supusă evaluării Întrebarea  PUNCTAJUL 

ACUMULAT 

  11.1.Dispuneţi de un sistem / proces de urmărire 

a implementării recomandărilor? Dacă nu, de ce?  

1.  ME 0 0 

2.  MF 1 1 

3.  MAEIE 1 1 

4.  MDRC 1 1 

5.  MAIA 1 1 

6.  MTID* 0 0 

7.  MMPSF 1 1 

8.  MS 1 1 

9.  MTS 1 1 

10.  MTIC 1 1 

11.  BNS 1 1 

12.  BRI 1 1 

13.  Agenţia „Moldsilva” 1 1 

14.  ARM 1 1 

15.  SV 1 1 

16.  IFPS 1 1 

17.  AŞM 1 1 

18.  CNAS 1 1 

19.  CNAM 1 1 

20.  PMC 1 1 

21.  DIP 1 1 

22.  USMF „N. Testemiţanu” 1 1 
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23.  ANOFM 1 1 

24.  SSIAPH 1 1 

25.  DGABCE 1 1 

26.  CR Soroca 1 1 

27.  CR Cahul 0 0 

28.  CR Hînceşti 0 0 

29.  IMSP „Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Centru” 1 1 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie” 1 1 

31.  IMSP „Spitalul Clinic Republican” 1 1 

32.  IMSP „Centrul Republican de Diagnosticare Medicală” 1 1 

33.  IMSP „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă” 1 1 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  1 1 

35.  IMSP „Dispensarul Republican de Narcologie” 1 1 

36.  CNMS 1 1 

37.  IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi” 1 1 
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Anexa 20 

 

Concluzii cu privire la funcţionalitatea sistemului MFC în cadrul entităţii publice, şi propuneri de dezvoltare a funcţiei de audit intern 

 
 

 ME: 

 Am elaborat Declaraţia de buna guvernare, în baza rezultatelor autoevaluării a sistemului de management financiar si control. În 

conformitate cu planul de activitate 

 MF: 

 Este necesară iniţierea procedurii de implementare a MFC în scopul eliminării lacunelor, în special a celor ce ţin de Managementul 

Riscurilor 

 Este necesar de elaborat un sistem de evaluare a UAI de către un grup de experţi practicieni în domeniu, în baza unor criterii stabilite de 

DACFPI şi aprobate de către Consiliul CFPI; 

 Asigurarea unui proces continuu întru asigurarea unui minim de 40 ore pentru fiecare auditor intern; 

 Dezvoltarea modulelor de instruire pe grupuri de beneficiari şi anume (începători, intermediari şi specializaţi pe diferite domenii: 

performanță, TI, audit financiar etc.) Perfecţionarea cadrului normativ şi anume în domeniu de actualizare a NMAISP; 

 În anul 2012, 4 din cei 5 angajaţi ai Direcţiei au obţinut certificate de calificare a auditorului intern în sectorul public şi certificat de 

calificare în domeniu specializat, însă un auditor nu întruneşte condiţiile necesare pentru certificare. 

 MAEIE:  

 organizarea şi în viitor a seminarelor atelierelor de lucru, etc.; 

 la subiectele, expuse în unele capitole, răspunsurile sunt lipsă din motivul că  pe parcursul anului 2012 în UAI activează doar o singură 

persoană 

 MDRC: 

 sistemul MFC funcţionează În conformitate cu SNAI, NMAISP şi alte norme de audit, însă în proces de perfecţionare continuă; 

 organizarea a mai multor cursuri de perfecţionare, prin atragerea experţilor externi sau organizarea de deplasări externe, cu atît mai mult 

pentru cadrele noi, cel puţin la etapa iniţială de implementare a MFC în sectorul public.    

 MAIA: 

 sistemul MFC din cadrul MAIA este funcţional însă necesită îmbunătăţiri; 
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 perfecţionarea cadrului normativ în vederea simplificării procedurilor de audit prin reducerea gradului de formalizare şi rigiditate a 

acestora, care să ofere flexibilitatea necesară exercitării judecăţii profesionale a auditorilor interni în funcţie de circumstanţe şi contextul 

derulării misiunilor;  

 creşterea calităţii muncii de audit intern şi a contribuţiei acesteia la buna gestionare a banului public, prin: - conştientizarea permanentă a 

managerilor pentru înţelegerea corectă a activităţii de audit intern, atît în ceea ce priveşte regulile după care aceasta se desfăşoară, dar şi 

modul în care se fructifică cel mai bine această nouă funcţie. 

 MMPSF: 

 sistemul MFC este funcţional,  atît top managerul cît şi managerii operaţionali identifica, evaluează, înregistrează şi monitorizează 

sistematic riscurile ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor; 

 unităţile de audit să fie extinse; 

 beneficierea de schimb de experienţă peste hotare; 

 consilierea din partea unor experţi internaţionali la efectuarea unor misiuni de audit intern; 

 MTS: 

 pentru implementarea MFC trebuie să fie modificat procesul de implementare: 1 an - analiza tuturor proceselor a managerilor operaţionali 

la ei în unitate; al 2-lea an - elaborarea registrului riscurilor pe entitate, 3-lea an - evaluarea implementării MFC la fiecare an să raporteze 

completînd chestionarul activităţii/paşilor 

 modificarea legislaţiei: serviciul să fie din minim 3 pers, auditul sa aibă dreptul să participe în unele cazuri şi la elaborare sau 

implementare, nu doar la evaluarea sistemelor şi proceselor. 

 MTIC: 

 sistemul MFC este apreciat cu calificativul bine 

 petrecerea în continuare a seminarelor de instruire pentru auditorii debutanţi. 

 BNS: 

 sistemul MFC în cadrul BNS există. 

 Agenţia ,,Moldsilva”: 

 sistemul MFC se implementează la etapa iniţială 

 petrecerea a mai multor Cursuri de perfecţionare /seminare /specializări, precum  şi oferirea literaturii de specialitate. 

 organizarea schimbului de experienţă între colegi privitor la funcţia dată. 

 ARM: 

 UAI ajută metodologic, prin oferirea consultanţei pentru a implementa MFC; 
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 Organizarea cursurilor de dezvoltare  

 SV: 

 s-a lansat proiectul Twinning „Consolidarea managementului financiar public în RM" unde SV este instituţie pilot. S-a iniţiat 

documentarea  proceselor. Activitatea în cauză este susţinută de proiectul Twinning, precum şi noul proiect USAI BRITE, care s-a lansat 

în septembrie 2012 şi este dezvoltată cu suportul experţilor internaţionali specializaţi în domeniu cu asistenţa tehnică a donatorilor. Au 

fost elaborate registrele riscurilor de către fiecare subdiviziune a SV; 

 considerăm necesar de a organiza cursuri şi seminare de instruire pentru auditorii noi angajaţi 

 IFPS: 

 grupul de lucru privind implementarea sistemului MFC, care este asistat consultativ de UAI, a elaborat un Raport privind identificarea 

deficienţilor în cadrul SFS. Acest Raport, în mare parte, va contribui la îmbunătăţirea întregului sistem MFC. Implementarea MFC are loc 

prin realizarea planului de acţiuni, elaborate în acest sens. Şi ca concluzie general sistemul MFC din cadrul IFPS este funcţional. 

 desfăşurarea permanentă a seminarelor de instruire profesională atît teoretice cît şi practice;  

 Includerea în învăţămîntul universitar sau post universitar a obiectelor ce vizează MFC şi auditul intern; 

 Ar fi foarte benefică familiarizarea la nivel de republică a conducătorilor de instituţii de diferite nivele, privind conceptul de management 

financiar şi control, şi audit intern. 

 Preluarea şi utilizarea în practică a noţiunii de INTERNSHIP; 

 AŞM: 

 Sistemul MFC este funcţional, însă controlul intern lasă de dorit; 

 Perioada de perfecţionare trebuie să fie nu mai puţin de 2 săptămîni; 

 De organizat cursuri de perfecţionare peste hotarele republicii; 

 Formularul raportului al activităţii serviciului audit intern să fie modificat fără întrebări şi răspunsuri cu indicarea numărului de audite şi 

descrierea succintă ale constatărilor şi recomandărilor şi implementarea acestora întru obţinerea plusvalorii; 

 CNAS: 

 Ca urmare a revizuirii şi testării procedurilor de control intern aplicate în  procesele auditate, în perioada de raportare, şi a evaluării 

riscurilor opinia generală de audit constă în faptul că procesele derulate sunt asigurate cu cadrul regulatoriu intern, sunt aprobate 

regulamentele de organizare şi funcţionare pentru subdiviziunile structurale ale CNAS, dar pentru fiecare unitate de personal sunt 

elaborate fişele postului şi stabilite obiectivele individuale. În baza probelor de audit obţinute, echipa de audit a constatat că procedurile 

de control intern existente în unele procese evaluate, necesită îmbunătăţiri, deoarece există neformalizarea unor proceduri de control 

intern realizate; nedivizarea clară a unor responsabilităţi ale specialiştilor, unele prevederi ale cadrului legal nu sunt suficient 

reglementate 

 Schimbul de experienţe internaţionale, posibilitatea participării în cadrul şedinţelor PEM PAL, organizarea întrunirilor trimestriale cu 

reprezentanţii unităţilor de audit intern din cadrul altor instituţii publice; 
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 Activităţile desfăşurate în perioada de raportare cu suportul DASCFPI cum ar fi: şedinţele interne şi schimbul de experienţă în cadrul 

vizitei în UAI al autorităților din Suedia au un impact benefic asupra implementării unor practici internaţionale în activitatea de audit 

intern a sectorului public 

 CNAM: 

 Realizări în implementarea sistemului de management financiar şi control:definitivarea activităţilor privind implementarea sistemului  

MFC de către toate subdiviziunile interne ale Companiei, elaborarea Registrului riscurilor, Instituirea Comitetului pentru riscuri 

responsabil de identificarea, înregistrarea, evaluarea, controlul, monitorizarea şi raportarea riscurilor; 

 Necesitatea îmbunătăţirii continue a cunoştinţelor, priceperilor şi competenţei auditorilor interni prin intermediul cursurilor de 

perfecţionare /seminare /specializări. 

 PMC: 

   Sistemul MFC în cadrul Primăriei municipiului Chişinău urmează a fi dezvoltat în conformitate cu Standardele Naţionale de Control 

Intern în sectorul public. 

 DIP: 

 Sistemul MFC organizat în cadrul sistemului penitenciar se asigură în mod satisfăcător, asigurînd utilizarea eficientă a fondurilor publice; 

 de a face schimb de experienţă între auditorii interni şi cu auditorii externi 

 USMF „N. Testemiţanu”: 

 USMF „Nicolae Testemiţanu” este deţinătoarea certificatul internaţional ISO 9001:2008 Sistemul de Management al Calităţii, care este o 

paralelă a MFC şi poate garanta calitatea serviciilor prestate, gradul de competitivitate şi nivelul de satisfacţie a beneficiarilor  cu accent 

asupra controlului intern existent; 

 Schimb de experiență cu țările din vecinătate 

 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă: 

 elaborarea ghidurilor standardizate pentru diferite tipuri de audit, asigurarea de pilotări în caz de necesitate, acordarea de asistenţă în 

perioada iniţială de activitate a serviciilor de audit intern; 

 practic nu pot fi găsite materiale referitoare la auditul intern în serviciile publice de ocupare. 

 SSIAPH: 

 a fost promovat un grad mai înalt de răspundere managerială în utilizarea fondurilor publice; 

 dezvoltarea funcţiei de audit intern prin perfecţionarea şi instruirea colaboratorilor UAI prin abordarea celor mai noi şi bune practici, 

precum şi tendinţele de dezvoltare a acestei funcţii; 

 desfăşurarea şedinţelor de lucru, meselor rotunde şi a altor întruniri de serviciu. 

 Direcţia Generală de Afaceri a Başcanului şi Comitetul executiv: 

 de a practica efectuarea misiunilor de audit intern împreună cu UAI cu experienţă. 

 CR Soroca: 
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 consider că crearea UAI în sectorul public este foarte binevenit, auditorii pun accentul pe o funcţionare eficientă a sistemului, promovarea 

unui nivel avansat de răspundere managerială la utilizarea fondurilor publice ce va contribui la buna gestionare a activităţii entităţilor 

publice; 

 pentru dezvoltarea funcţiilor de audit intern în sectorul public propun de a organiza cursuri de perfecţionare cu o analiză a  unor acte ale 

Curţii de Conturi, nu numai teorie cu slide-uri, dar concret, punte slabe constatate de către organele de control. Şi rămîne ca salariile să fie 

revăzute deoarece noi auditorii suntem acei care audităm sistemul şi chiar pe acei care au grade de salarizare cu mult mai înalte ca la 

auditori. 

 CR Hînceşti: 

 A fost instituit un grup de lucru pentru coordonarea procesului de autoevaluare a sistemului MFC. Sistemul MFC funcţionează conform 

SNCI; 

 Se propune ca UAI din cadrul CR Hînceşti să fie instituită ca subdiviziune independentă; 

 E necesar de revizuit gradele de salarizare, avînd în vedere că UAI desfăşoară activitatea în condiţii de risc; 

 Se recomandă ca în devizele de cheltuieli ale entităţilor publice să se planifice cheltuieli pentru desfăşurarea misiunilor de audit intern, 

adică cheltuieli pentru transport, etc.; 

 Se propune ca anual să fie organizat procesul de reciclare a auditorilor interni, schimb de experienţă, deplasări în teritoriu, cît şi peste 

hotarele ţării; 

 Să se elaboreze în baza NMAISP instrucţiuni cu exemple practice privind efectuarea unei misiuni de audit intern; 

 Să se organizeze instruiri la nivel ministerial, guvernamental în domeniul MFC şi audit intern; 

 De actualizat regulamentul de certificare a auditorilor interni din sectorul public; 

 De organizat seminare practice pentru managerii operaţionali în domeniile mediul de control şi activităţi de control. 

 Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Centru”: 

 în cadrul Instituţiei sistemul de management şi control funcționează în mod adecvat 

 continuarea desfăşurării cursurilor de perfecţionare, seminare cu participarea experţilor străini; certificarea auditorilor interni;asigurarea 

desfăşurării meselor rotunde cu auditorii interni şi externi; elaborarea materialelor didactice privind normele practice de audit, privind 

gestionarea riscurilor;elaborarea şi aprobarea procesului de reevaluare a riscurilor. 

 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie: 

 Sistemul MFC este în curs de implementare; 

 instruiri, seminare; schimb de experienţă cu Ai din alte ţări; 

 Este necesară implicarea activă a Ministerului Finanțelor în instruirea managerilor privind MFC în cadrul entităţilor publice.  

 IMSP Spitalul Clinic Republican: 

 A fost evaluat sistemul MFC şi emisă declaraţia de bună guvernare, cu plasarea acesteia pe site www.scr.md . 

 Elaborarea normativelor de personal de către UCA. 

 IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală: 

http://www.scr.md/
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 La nivel general sistemul  de management financiar şi control în cadrul IMSP CRDM este unul funcţionabil şi asigură eficacitatea şi 

eficienţa sistemului de guvernare. 

 Este necesar de asigurat schimbul de experienţă între auditorii interni din cadrul UAI din Republica Moldova precum şi practicile de 

succes din ţările europene cu experienţă în domeniu. 

 IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă: 

 a fost promovat un grad mai înalt de răspundere managerială în utilizarea fondurilor publice 

 dezvoltare a funcţiei de audit intern prin perfecţionarea şi instruirea colaboratorilor UAI prin abordarea celor mai noi practici şi bune 

practice, precum şi tendinţele de dezvoltare a acestei funcţii. Desfăşurarea ședințelor de lucru, meselor rotunde şi a altor întruniri de 

serviciu. 

 IMSP ICŞDOMC: 

 Sistemul de management financiar şi control în cadrul IMSP ICŞDOSMşiC, necesită îmbunătăţiri. 

 Propuneri pentru dezvoltarea sau perfecţionarea funcţiei de audit intern:stimularea Ai, crearea asociaţiei AI;instruirea continuă a 

auditorilor interni; 

 Implicarea Direcţiei de armonizare în activitatea auditorilor interni, prin efectuarea vizitelor la faţa locului. 

 IMSP Dispensarul Republican de Narcologie: 

 Auditul intern din cadrul entităţii contribuie la fortificarea sistemului de management financiar şi control prin misiunile pe care le-am 

efectuat pe parcursului anului. La moment sistemul dat este la un nivel mediu şi sperăm ca în următorii ani va fi îmbunătăţit în totalmente 

prin elaborarea procedurilor scrise şi formalizate şi evaluarea controlului intern; 

 Pentru îmbunătăţirea permanentă a cunoştinţelor , abilităţilor şi competenţei auditorilor solicităm participarea la seminare, conferinţe  în 

domeniul auditului intern trimestrial; 

 Desfăşurarea misiunilor pilot ar fi o metodă foarte utilă pentru înţelegerea şi dezvoltarea auditului intern precum şi implementarea lui în 

cadrul entităţii noastre; 

 Ar fi bine ca auditorii interni să beneficieze de schimb de experienţă şi  peste hotarele ţării. 

 CNMS: organizarea seminarelor cu mai multe exemplu practice. 
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Anexa 21 

 

Nr. d/o Entitatea publică PUNCTAJUL TOTAL ACUMULAT 

1.  ME 42 

2.  MF 56 

3.  MAEIE 44 

4.  MDRC 48 

5.  MAIA 41 

6.  MTID* 12 

7.  MMPSF 50 

8.  MS 55 

9.  MTS 42 

10.  MTIC 48 

11.  BNS 56 

12.  BRI 41 

13.  Agenţia „Moldsilva” 46 

14.  ARM 37 

15.  SV 55 

16.  IFPS 46 

17.  AŞM 48 

18.  CNAS 56 

19.  CNAM 56 

20.  PMC 56 

21.  DIP 38 

22.  USMF „N. Testemiţanu” 56 

23.  ANOFM 49 

24.  SSIAPH 49 

25.  DGABCE 48 

26.  CR Soroca 42 

27.  CR Cahul 45 

28.  CR Hînceşti 40 

29.  IMSP „Staţia Zonală Asistenţă Medicală Urgentă „Centru” 56 

30.  IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie” 51 
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31.  IMSP „Spitalul Clinic Republican” 50 

32.  IMSP „Centrul Republican de Diagnosticare Medicală” 52 

33.  IMSP „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă” 42 

34.  IMSP  ICŞDOSMC  51 

35.  IMSP „Dispensarul Republican de Narcologie” 56 

36.  CNMS 51 

37.  IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi” 44 
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Anexa 22 

 

Component / 

Standard 

naţional de 

control intern 

Scor mediu 

A B C D 

I. Mediul de control 

SNCI 1. Etica 

şi integritatea 

Standardele de comportament etic şi 

Reglementările privind prevenirea fraudei 

şi corupţiei  sunt comunicate către toţi 

angajaţii. 

Managerii şi angajaţii entităţii publice 

respectă standardele de comportament 

etic şi Reglementările privind prevenirea 

fraudei şi corupţiei (nu există cazuri de 

nerespectare a acestora) 

Standardele de comportament etic şi 

Reglementările privind prevenirea 

fraudei şi corupţiei  sunt comunicate 

către toţi angajaţii. 

Managerii şi angajaţii entităţii publice 

respectă Reglementările privind 

prevenirea fraudei şi corupţiei (nu 

există cazuri de nerespectare a 

acestora) 

Standardele de comportament etic şi 

Reglementările privind prevenirea 

fraudei şi corupţiei  sunt comunicate 

către toţi angajaţii. 

Managerii şi angajaţii entităţii 

publice respectă standardele de 

comportament etic (nu există cazuri 

de nerespectare a acestora) 

Standardele de comportament etic şi 

Reglementările privind prevenirea fraudei 

şi corupţiei  nu sunt comunicate către toţi 

angajaţii. 

Managerii şi angajaţii entităţii publice nu 

respectă standardele de comportament 

etic şi Reglementările privind prevenirea 

fraudei şi corupţiei (există cazuri de 

nerespectare a acestora) 

SNCI 2. 

Funcţii, 

atribuţii şi 

sarcini 

Entitatea publică dispune de un 

Regulament de organizare şi funcţionare, 

care include funcţii, atribuţii şi sarcini ale 

entităţii, precum şi de fişe ale postului, 

care includ sarcinile de bază, atribuţiile, 

responsabilităţile şi împuternicirile 

fiecărui angajat. 

Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, precum şi fişele postului sunt 

comunicate către toţi angajaţii 

Entitatea publică dispune de un 

Regulament de organizare şi 

funcţionare, care include funcţii, 

atribuţii şi sarcini ale entităţii, precum 

şi de fişe ale postului, care includ 

sarcinile de bază, atribuţiile, 

responsabilităţile şi împuternicirile 

fiecărui angajat 

Entitatea publică dispune de un 

Regulament de organizare şi 

funcţionare, care include funcţii, 

atribuţii şi sarcini ale entităţii 

Entitatea publică nu dispune de 

Regulament de organizare şi funcţionare, 

precum şi de fişe ale postului 
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SNCI 3. 

Angajamentul 

faţă de 

competenţă 

Entitatea publică a definit cunoştinţele şi 

competenţele profesionale pentru fiecare 

post. 

Entitatea publică dispune de un program 

de recrutare, promovare / numire în 

funcţie a angajaţilor, de un program de 

instruire iniţială şi continuă a angajaţilor. 

Programul de recrutare, promovare / 

numire în funcţie a angajaţilor 

garantează faptul că persoanelor cu 

calificare corespunzătoare sunt atribuite 

sarcini pe care acestea sunt capabile să le 

execute. 

Entitatea publică evaluează necesităţile 

de instruire şi dezvoltare profesională, 

desfăşoară corespunzător, monitorizează 

şi documentează instruirea angajaţilor. 

Entitatea publică dispune de un mecanism 

de evaluare a performanţelor angajaţilor 

şi desfăşoară periodic evaluarea şi 

revizuirea performanţelor individuale ale 

acestora 

Entitatea publică a definit cunoştinţele 

şi competenţele profesionale pentru 

fiecare post. 

Entitatea publică evaluează necesităţile 

de instruire şi dezvoltare profesională, 

desfăşoară corespunzător, 

monitorizează şi documentează 

instruirea angajaţilor. 

Entitatea publică desfăşoară evaluarea 

performanţelor individuale ale 

angajaţilor 

Entitatea publică a definit 

cunoştinţele şi competenţele 

profesionale pentru fiecare post. 

Entitatea publică evaluează 

necesităţile de instruire şi dezvoltare 

profesională, desfăşoară 

corespunzător, monitorizează şi 

documentează instruirea angajaţilor 

Entitatea publică nu a definit cunoştinţele 

şi competenţele profesionale pentru 

fiecare post. 

Entitatea publică nu dispune de program 

de recrutare, promovare / numire în 

funcţie a angajaţilor, de program de 

instruire iniţială şi continuă a angajaţilor. 

Entitatea publică nu evaluează 

necesităţile de instruire şi dezvoltare 

profesională, nu desfăşoară instruirea 

angajaţilor. 

Entitatea publică nu desfăşoară 

evaluarea performanţelor individuale ale 

angajaţilor 

SNCI 4. 

Abordarea şi 

stilul de 

operare al 

conducerii 

Conducerea entităţii publice promovează 

şi contribuie la dezvoltarea sistemului de 

management financiar şi control, precum 

şi la corectarea deficienţelor acestuia. 

În cadrul entităţii publice este promovată 

şi înţeleasă importanţa mediului de 

control şi stilul de operare al conducerii 

Conducerea entităţii publice 

promovează şi contribuie la dezvoltarea 

sistemului de management financiar şi 

control, precum şi la corectarea 

deficienţelor acestuia. 

Entitatea publică dispune de proceduri 

de urmărire a petiţiilor / adresărilor 

Conducerea entităţii publice 

promovează şi contribuie la 

dezvoltarea sistemului de 

management financiar şi control, 

precum şi la corectarea deficienţelor 

acestuia 

Conducerea entităţii publice nu 

promovează şi nu contribuie la 

dezvoltarea sistemului de management 

financiar şi control, precum şi la 

corectarea deficienţelor acestuia. 

În cadrul entităţii publice nu este 

promovată şi înţeleasă importanţa 
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este împărtăşit de către angajaţi. 

Entitatea publică dispune de proceduri de 

urmărire a petiţiilor / adresărilor 

parvenite de la cetăţeni 

parvenite de la cetăţeni mediului de control. 

Entitatea publică nu dispune de proceduri 

de urmărire a petiţiilor / adresărilor 

parvenite de la cetăţeni 

SNCI 5. 

Structura 

organizaţional

ă 

Entitatea publică a definit şi actualizat 

structura organizaţională (care este 

corespunzătoare resurselor, 

responsabilităţii şi obiectivelor entităţii), 

precum şi competenţele, drepturile, 

responsabilităţile, sarcinile, obiectivele şi 

liniile de raportare ale fiecărei 

subdiviziuni structurale. 

Structura organizaţională, precum şi  

competenţele, drepturile, 

responsabilităţile, sarcinile, obiectivele şi 

liniile de raportare ale fiecărei 

subdiviziuni structurale sunt comunicate 

angajaţilor 

Entitatea publică a definit şi actualizat 

structura organizaţională, precum şi 

competenţele, drepturile, 

responsabilităţile, sarcinile, obiectivele 

şi liniile de raportare ale fiecărei 

subdiviziuni structurale. 

Structura organizaţională, precum şi  

competenţele, drepturile, 

responsabilităţile, sarcinile, obiectivele 

şi liniile de raportare ale fiecărei 

subdiviziuni structurale sunt comunicate 

angajaţilor 

Entitatea publică a definit structura 

organizaţională, precum şi 

competenţele, drepturile, 

responsabilităţile, sarcinile, 

obiectivele şi liniile de raportare ale 

fiecărei subdiviziuni structurale 

Entitatea publică nu a definit structura 

organizaţională, precum şi competenţele, 

drepturile, responsabilităţile, sarcinile, 

obiectivele şi liniile de raportare ale 

fiecărei subdiviziuni structurale 

SNCI 6. 

Împuterniciri 

delegate 

Managerii din cadrul entităţii publice 

deleagă împuternicirile, sunt responsabili 

pentru împuternicirile delegate, au 

stabilit nivelurile de subordonare pentru 

realizarea sarcinilor delegate, cît şi 

asigură delegarea împuternicirilor doar 

angajaţilor care dispun de competenţa 

necesară. 

Entitatea publică înregistrează, păstrează 

în scris şi prin semnătură împuternicirile 

Managerii din cadrul entităţii publice 

deleagă împuternicirile, sunt 

responsabili pentru împuternicirile 

delegate, au stabilit nivelurile de 

subordonare pentru realizarea 

sarcinilor delegate, cît şi asigură 

delegarea împuternicirilor doar 

angajaţilor care dispun de competenţa 

necesară 

Managerii din cadrul entităţii 

publice deleagă împuternicirile, sunt 

responsabili pentru împuternicirile 

delegate, cît şi au stabilit nivelurile 

de subordonare pentru realizarea 

sarcinilor delegate 

Managerii din cadrul entităţii publice nu 

deleagă împuterniciri 
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delegate 

II. Managementul performanţelor şi al riscurilor 

SNCI 7. 

Stabilirea 

obiectivelor 

Entitatea publică dispune de misiune, 

obiective strategice şi obiective 

operaţionale (coerente cu obiectivele 

strategice) specifice, măsurabile, 

relevante, realiste şi definite în timp. 

Misiunea, obiectivele strategice şi 

obiectivele operaţionale ale entităţii 

publice sunt comunicate către toţi 

angajaţii. 

Entitatea publică a atribuit 

responsabilităţi angajaţilor pentru 

atingerea obiectivelor 

Entitatea publică dispune de misiune, 

obiective strategice şi obiective 

operaţionale. 

Misiunea, obiectivele strategice şi 

obiectivele operaţionale ale entităţii 

publice sunt comunicate către toţi 

angajaţii. 

Entitatea publică a atribuit 

responsabilităţi angajaţilor pentru 

atingerea obiectivelor 

Entitatea publică dispune de 

misiune, obiective strategice şi 

obiective operaţionale 

Entitatea publică nu dispune de misiune, 

obiective strategice şi obiective 

operaţionale 

SNCI 8. 

Planificarea, 

monitorizarea 

şi raportarea 

privind 

performanţele 

Entitatea publică dispune de planuri de 

acţiuni strategice şi anuale, care includ 

obiective strategice / operaţionale, riscuri 

asociate obiectivelor şi indicatori de 

performanţă. 

Entitatea publică revizuieşte şi 

actualizează în mod sistematic planurile 

de acţiuni. 

Entitatea publică dispune de proceduri 

detaliate scrise pentru elaborarea, 

executarea şi raportarea bugetului anual. 

Entitatea publică evaluează, 

monitorizează, revizuieşte şi raportează 

Entitatea publică dispune de planuri de 

acţiuni strategice şi anuale, care includ 

indicatori de performanţă. 

Entitatea publică revizuieşte şi 

actualizează în mod sistematic planurile 

de acţiuni. 

Entitatea publică dispune de proceduri 

detaliate scrise pentru elaborarea, 

executarea şi raportarea bugetului 

anual. 

Entitatea publică evaluează, 

monitorizează, revizuieşte şi raportează 

gradul de atingere a obiectivelor / 

Entitatea publică dispune de planuri 

de acţiuni strategice şi anuale. 

Entitatea publică revizuieşte şi 

actualizează în mod sistematic 

planurile de acţiuni. 

Entitatea publică dispune de 

proceduri detaliate scrise pentru 

elaborarea, executarea şi 

raportarea bugetului anual 

Entitatea publică nu dispune de planuri 

de acţiuni. 

Entitatea publică nu dispune de proceduri 

detaliate scrise pentru elaborarea, 

executarea şi raportarea bugetului anual 
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gradul de atingere a obiectivelor / 

indicatorilor de performanţă, precum şi 

performanţa financiară 

indicatorilor de performanţă 

SNCI 9. 

Identificarea 

evenimentelor, 

care pot 

genera riscuri 

şi oportunităţi 

Entitatea publică identifică viitoarele 

evenimente care pot avea un impact 

nefavorabil asupra atingerii obiectivelor, 

ţinînd cont de sursele interne şi externe 

ale acestora. 

Entitatea publică identifică riscurile 

asociate principalelor domenii de 

activitate 

Entitatea publică identifică viitoarele 

evenimente care pot avea un impact 

nefavorabil asupra atingerii 

obiectivelor, ţinînd cont de sursele 

interne şi externe ale acestora 

Entitatea publică identifică 

viitoarele evenimente care pot avea 

un impact nefavorabil asupra 

atingerii obiectivelor 

Entitatea publică nu identifică viitoarele 

evenimente care pot avea un impact 

nefavorabil asupra atingerii obiectivelor 

SNCI 10. 

Managementul 

riscurilor 

Entitatea publică evaluează impactul şi 

probabilitatea riscurilor, precum şi 

prioritizează riscurile evaluate. 

Entitatea publică determină nivelul 

toleranţei la riscuri. 

Entitatea publică ţine sub control 

riscurile identificate şi evaluate, precum 

şi dispune de un mecanism de 

monitorizare şi raportare a riscurilor. 

Entitatea publică a desemnat responsabili 

pentru identificarea, evaluarea, 

înregistrarea, monitorizarea şi raportarea 

riscurilor. 

Entitatea publică documentează 

managementul riscurilor 

Entitatea publică evaluează impactul şi 

probabilitatea riscurilor, precum şi 

prioritizează riscurile evaluate. 

Entitatea publică documentează 

managementul riscurilor 

Entitatea publică identifică şi 

evaluează riscurile 

Entitatea publică nu identifică şi nu 

evaluează riscurile 

III. Activităţi de control 
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SNCI 11. 

Tipurile 

activităţilor de 

control 

Entitatea publică a instituit activităţi de 

control la toate nivelurile şi în toate 

procesele. 

Entitatea publică dispune de politici şi 

proceduri scrise pentru fiecare proces 

operaţional. 

Entitatea publică a instituit proceduri de 

autorizare / aprobare, de supraveghere a 

subordonaţilor, de raportare a 

excepţiilor, de control al accesului la date 

şi valori, de verificare a validităţii datelor 

/ tranzacţiilor şi de reconciliere a 

acestora 

Entitatea publică a instituit activităţi de 

control la toate nivelurile şi în toate 

procesele. 

Entitatea publică a instituit proceduri 

de autorizare / aprobare, de 

supraveghere a subordonaţilor, de 

raportare a excepţiilor, de control al 

accesului la date şi valori, de verificare 

a validităţii datelor / tranzacţiilor şi de 

reconciliere a acestora 

Entitatea publică a instituit 

proceduri de autorizare / aprobare, 

de supraveghere a subordonaţilor, 

de raportare a excepţiilor, de 

control al accesului la date şi valori, 

de verificare a validităţii datelor / 

tranzacţiilor şi de reconciliere a 

acestora 

Entitatea publică nu a instituit activităţi 

de control 

SNCI 12. 

Documentarea 

proceselor 

operaţionale 

Entitatea publică a identificat toate 

procesele operaţionale şi dispune de o 

descriere narativă / grafică a proceselor 

operaţionale de bază. 

Entitatea publică revizuieşte procesele 

operaţionale pentru a determina cel mai 

eficient şi econom mod de a gestiona 

riscurile 

Entitatea publică a identificat toate 

procesele operaţionale şi dispune de o 

descriere narativă / grafică a proceselor 

operaţionale de bază 

Entitatea publică a identificat unele 

procese operaţionale de bază 

Entitatea publică nu a identificat nici un 

proces 

SNCI 13. 

Divizarea 

obligaţiilor şi 

responsabilităţ

ilor 

Entitatea publică a separat pe cît este 

posibil funcţiile de iniţiere a unei 

tranzacţii cu consecinţe financiare şi de 

verificare a validităţii acesteia. 

Persoanele care ocupă posturi sensibile 

sunt periodic evaluate sau verificate şi 

semnează cîte un acord de 

Entitatea publică a separat pe cît este 

posibil funcţiile de iniţiere a unei 

tranzacţii cu consecinţe financiare şi de 

verificare a validităţii acesteia. 

Persoanele care ocupă posturi sensibile 

sunt periodic evaluate sau verificate 

Entitatea publică a separat pe cît 

este posibil funcţiile de iniţiere a 

unei tranzacţii cu consecinţe 

financiare şi de verificare a 

validităţii acesteia 

Entitatea publică nu a separat funcţiile de 

iniţiere a unei tranzacţii cu consecinţe 

financiare şi de verificare a validităţii 

acesteia 
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confidenţialitate / siguranţă 

IV. Informaţia şi comunicarea 

SNCI 14. 

Informaţia 

Entitatea publică asigură managerii şi 

angajaţii cu informaţiile necesare pentru 

îndeplinirea atribuţiilor în mod eficient şi 

eficace. 

Entitatea publică a stabilit cantitatea, 

calitatea şi periodicitatea, precum şi 

sursele şi destinatarii informaţiilor. 

Entitatea publică produce, transmite şi 

primeşte informaţii corecte, clare, utile şi 

complete. 

Sistemele informaţionale facilitează 

atingerea obiectivelor 

Entitatea publică asigură managerii şi 

angajaţii cu informaţiile necesare 

pentru îndeplinirea atribuţiilor în mod 

eficient şi eficace. 

Entitatea publică a stabilit cantitatea, 

calitatea şi periodicitatea, precum şi 

sursele şi destinatarii informaţiilor. 

Entitatea publică produce, transmite şi 

primeşte informaţiile necesare. 

Sistemele informaţionale facilitează 

atingerea obiectivelor 

Entitatea publică asigură managerii 

şi angajaţii cu informaţiile necesare 

pentru îndeplinirea atribuţiilor în 

mod eficient şi eficace. 

Entitatea publică produce, transmite 

şi primeşte informaţiile necesare. 

Sistemele informaţionale facilitează 

atingerea obiectivelor 

Entitatea publică nu asigură managerii şi 

angajaţii cu informaţiile necesare pentru 

îndeplinirea atribuţiilor. 

Entitatea publică nu a stabilit cantitatea, 

calitatea şi periodicitatea, precum şi 

sursele şi destinatarii informaţiilor. 

Entitatea publică nu produce, nu 

transmite şi nu primeşte informaţii 

corecte, clare, utile şi complete. 

Sistemele informaţionale nu facilitează 

atingerea obiectivelor 

SNCI 15. 

Comunicarea 

Entitatea publică a instituit sisteme 

eficiente şi eficace de comunicare internă 

şi externă care asigură o circulaţie 

rapidă, completă şi în termen a 

informaţiei. 

În entitatea publică se comunică atît pe 

orizontală, cît şi pe verticală, conform 

unor politici şi proceduri scrise. 

Managerii entităţii publice comunică 

sarcinile şi responsabilităţile de control 

către angajaţi. 

Entitatea publică dispune de proceduri şi 

mijloace de comunicare a neregulilor, 

Entitatea publică a instituit sisteme 

eficiente şi eficace de comunicare 

internă şi externă care asigură o 

circulaţie rapidă, completă şi în termen 

a informaţiei. 

În entitatea publică se comunică atît pe 

orizontală, cît şi pe verticală, conform 

unor politici şi proceduri scrise. 

Entitatea publică monitorizează 

circulaţia informaţiei din partea altor 

organe / părţi externe 

Entitatea publică a instituit sisteme 

eficiente şi eficace de comunicare 

internă şi externă care asigură o 

circulaţie rapidă, completă şi în 

termen a informaţiei. 

În entitatea publică se comunică atît 

pe orizontală, cît şi pe verticală. 

Entitatea publică monitorizează 

circulaţia informaţiei din partea 

altor organe / părţi externe 

Entitatea publică nu dispune de sisteme 

de comunicare internă şi externă. 

În entitatea publică nu se comunică nici 

pe orizontală şi nici pe verticală 
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fraudelor sau actelor de corupţie. 

Entitatea publică monitorizează circulaţia 

informaţiei din partea altor organe / părţi 

externe 

V. Monitorizarea 

SNCI 16. 

Monitorizarea 

continuă 

Entitatea publică studiază mediul extern 

şi intern în vederea identificării unor 

schimbări. 

Entitatea publică dispune de informaţia 

necesară pentru evaluarea sistemului său 

de management financiar şi control, 

precum şi îl monitorizează şi 

perfecţionează continuu. 

Entitatea publică monitorizează 

activităţile de control. 

Reclamaţiile cetăţenilor sunt utilizate 

pentru identificarea şi corectarea 

deficienţelor de control. 

Recomandările auditorilor externi 

(interni) sunt implementate totalmente 

Entitatea publică studiază mediul extern 

şi intern în vederea identificării unor 

schimbări. 

Entitatea publică dispune de informaţia 

necesară pentru evaluarea sistemului 

său de management financiar şi control. 

Entitatea publică monitorizează 

activităţile de control. 

Reclamaţiile cetăţenilor sunt utilizate 

pentru identificarea şi corectarea 

deficienţelor de control 

Entitatea publică studiază mediul 

extern şi intern în vederea 

identificării unor schimbări. 

Entitatea publică monitorizează 

activităţile de control 

Entitatea publică nu studiază mediul 

extern şi intern. 

Entitatea publică nu monitorizează 

activităţile de control. 

Reclamaţiile cetăţenilor nu sunt utilizate 

pentru identificarea şi corectarea 

deficienţelor de control  

Recomandările auditorilor externi 

(interni) nu sunt implementate 

VI. Conturi, tranzacţii şi tehnologii informaţionale 

Numerar Încasările în numerar sunt numerotate / 

înregistrate independent înainte de a fi 

transmise către casier şi sunt verificate cu 

dispoziţiile de încasare de către o 

persoană independentă. 

Persoanele care semnează dispoziţiile de 

Încasările în numerar sunt numerotate / 

înregistrate independent înainte de a fi 

transmise către casier şi sunt verificate 

cu dispoziţiile de încasare de către o 

persoană independentă. 

Persoanele care semnează dispoziţiile 

Încasările în numerar sunt 

numerotate / înregistrate 

independent înainte de a fi transmise 

către casier şi sunt verificate cu 

dispoziţiile de încasare de către o 

persoană independentă. 

Încasările în numerar nu sunt numerotate 

/ înregistrate independent înainte de a fi 

transmise către casier şi nu sunt verificate 

cu dispoziţiile de încasare de către o 

persoană independentă. 

Persoanele care semnează dispoziţiile de 
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plată sunt autorizate de către managerul 

entităţii publice, iar funcţia de semnare 

este independentă de funcţia de achiziţie, 

contabilizare a numerarului şi elaborare 

a dispoziţiilor de plată. 

Dispoziţiile de încasare şi dispoziţiile de 

plată sunt înregistrate prompt şi detaliat 

într-un registru separat. 

Accesul casierului la înregistrările 

extraselor din conturile bancare / 

trezoreriale este restricţionat. 

Conturile bancare / trezoreriale sunt 

reconciliate lunar de către o persoană 

independentă de funcţiile aferente 

numerarului 

de plată sunt autorizate de către 

managerul entităţii publice, iar funcţia 

de semnare este independentă de funcţia 

de achiziţie, contabilizare a 

numerarului şi elaborare a dispoziţiilor 

de plată. 

Dispoziţiile de încasare şi dispoziţiile de 

plată sunt înregistrate prompt şi detaliat 

într-un registru separat 

Persoanele care semnează 

dispoziţiile de plată sunt autorizate 

de către managerul entităţii publice. 

Dispoziţiile de încasare şi 

dispoziţiile de plată sunt înregistrate 

într-un registru separat 

plată nu sunt autorizate de către 

managerul entităţii publice, iar funcţia de 

semnare nu este independentă de funcţia 

de achiziţie, contabilizare a numerarului 

şi elaborare a dispoziţiilor de plată. 

Dispoziţiile de încasare şi dispoziţiile de 

plată nu sunt înregistrate într-un registru 

separat. 

Accesul casierului la înregistrările 

extraselor din conturile bancare / 

trezoreriale nu este restricţionat. 

Conturile bancare / trezoreriale nu sunt 

reconciliate lunar 

Mijloace fixe Metoda de calcul a uzurii mijloacelor fixe 

este clar definită şi aprobată de către 

managerul entităţii publice. 

Mijloacele fixe sunt înregistrate detaliat, 

iar modificările acestora sunt 

documentate şi aprobate de către 

managerul entităţii publice. 

Mijloacele fixe sunt examinate fizic 

periodic (cel puţin anual), cu respectarea 

instrucţiunilor şi procedurilor scrise, 

asigurîndu-se că starea actuală a 

mijloacelor fixe este înregistrată şi 

actualizată. 

Metoda de calcul a uzurii mijloacelor 

fixe este clar definită. 

Mijloacele fixe sunt înregistrate 

detaliat, iar modificările acestora sunt 

documentate. 

Mijloacele fixe sunt examinate fizic 

periodic (cel puţin anual), cu 

respectarea instrucţiunilor şi 

procedurilor scrise, asigurîndu-se că 

starea actuală a mijloacelor fixe este 

înregistrată şi actualizată. 

Entitatea publică dispune de proceduri 

scrise pentru ieşirea mijloacelor fixe 

Metoda de calcul a uzurii 

mijloacelor fixe este clar definită. 

Mijloacele fixe sunt înregistrate 

detaliat, iar modificările acestora 

sunt documentate. 

Mijloacele fixe sunt examinate fizic 

periodic 

Metoda de calcul a uzurii mijloacelor fixe 

nu este definită. 

Mijloacele fixe nu sunt înregistrate 

detaliat. 

Mijloacele fixe nu sunt examinate fizic. 

Entitatea publică nu dispune de proceduri 

scrise pentru ieşirea mijloacelor fixe 
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Entitatea publică dispune de proceduri 

scrise pentru ieşirea mijloacelor fixe care 

asigură că cedarea / vînzarea acestora 

este contabilizată. 

Cedarea / vînzarea mijloacelor fixe se 

aprobă de către managerul entităţii 

publice 

care asigură că cedarea / vînzarea 

acestora este contabilizată 

Achiziţii 

publice 

În procesul de achiziţie sunt specificate 

descrierea articolului, cantitatea, preţul, 

condiţiile şi datele de livrare. 

Entitatea publică dispune şi utilizează 

proceduri scrise pentru selectarea 

furnizorului fiecărui tip de achiziţie, 

evaluarea aspectelor tehnice şi pentru 

păstrarea şi documentarea criteriilor de 

decizie, rezultatelor selectării şi altor 

informaţii. 

Entitatea publică evaluează capacitatea 

furnizorului de a executa contractul, 

precum şi evaluează modificările propuse 

de acesta 

În procesul de achiziţie sunt specificate 

descrierea articolului, cantitatea, 

preţul, condiţiile şi datele de livrare. 

Entitatea publică dispune de proceduri 

scrise pentru selectarea furnizorului 

fiecărui tip de achiziţie, evaluarea 

aspectelor tehnice şi pentru păstrarea şi 

documentarea criteriilor de decizie, 

rezultatelor selectării şi altor informaţii. 

Entitatea publică evaluează capacitatea 

furnizorului de a executa contractul 

În procesul de achiziţie sunt 

specificate descrierea articolului, 

cantitatea, preţul, condiţiile şi datele 

de livrare. 

Entitatea publică dispune de 

proceduri scrise pentru selectarea 

furnizorului fiecărui tip de achiziţie 

şi pentru păstrarea şi documentarea 

criteriilor de decizie, rezultatelor 

selectării şi altor informaţii 

În procesul de achiziţie nu sunt 

specificate descrierea articolului, 

cantitatea, preţul, condiţiile şi datele de 

livrare. 

Entitatea publică nu dispune de proceduri 

scrise pentru selectarea furnizorului 

fiecărui tip de achiziţie, evaluarea 

aspectelor tehnice şi pentru păstrarea şi 

documentarea criteriilor de decizie, 

rezultatelor selectării şi altor informaţii. 

Entitatea publică nu evaluează 

capacitatea furnizorului de a executa 

contractul, precum şi nu evaluează 

modificările propuse de acesta 

Datorii Entitatea publică dispune de proceduri 

scrise cu privire la conturile de datorii, 

modificarea cărora este aprobată de 

către managerul entităţii publice. 

Primirea bunurilor / serviciilor este 

verificată de către o persoană 

independentă cu privire la descrierea, 

cantitatea, starea, preţul acestora înainte 

Entitatea publică dispune de proceduri 

scrise cu privire la conturile de datorii. 

Primirea bunurilor / serviciilor este 

verificată cu privire la descrierea, 

cantitatea, starea, preţul acestora 

înainte de a fi înregistrate într-un 

registru separat. 

Entitatea publică dispune de 

proceduri scrise cu privire la 

conturile de datorii. 

Primirea bunurilor / serviciilor este 

verificată cu privire la descrierea, 

cantitatea, starea, preţul acestora. 

Facturile furnizorilor sunt verificate 

Entitatea publică nu dispune de proceduri 

scrise cu privire la conturile de datorii. 

Primirea bunurilor / serviciilor nu este 

verificată cu privire la descrierea, 

cantitatea, starea, preţul acestora. 

Facturile furnizorilor nu sunt verificate 

cu rapoartele de primire şi contractul de 
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de a fi înregistrate într-un registru 

separat. 

Facturile furnizorilor sunt verificate cu 

rapoartele de primire şi contractul de 

achiziţie, cu privire la preţ, cantitate, 

calitate, cheltuieli de transport, termen de 

plată şi sunt achitate doar după ce au fost 

înregistrate. 

Funcţiile de achiziţie şi primire sunt 

separate de funcţiile de procesare a 

facturilor, datoriilor şi Cărţii mari. 

Datoriile înregistrate sunt revizuite şi 

reconciliate cu extrasele furnizorilor 

Facturile furnizorilor sunt verificate cu 

rapoartele de primire şi contractul de 

achiziţie, cu privire la preţ, cantitate, 

calitate, cheltuieli de transport, termen 

de plată şi sunt achitate doar după ce 

au fost înregistrate. 

Funcţiile de achiziţie şi primire sunt 

separate de funcţiile de procesare a 

facturilor, datoriilor şi Cărţii mari. 

Datoriile înregistrate sunt revizuite şi 

reconciliate cu extrasele furnizorilor 

cu rapoartele de primire şi 

contractul de achiziţie, cu privire la 

preţ, cantitate, calitate, cheltuieli de 

transport, termen de plată. 

Funcţiile de achiziţie şi primire sunt 

separate de funcţiile de procesare a 

facturilor, datoriilor şi Cărţii mari 

achiziţie. 

Funcţiile de achiziţie şi primire nu sunt 

separate de funcţiile de procesare a 

facturilor, datoriilor şi Cărţii mari. 

Datoriile înregistrate nu sunt revizuite şi 

reconciliate cu extrasele furnizorilor 

Salarizarea Funcţia de înregistrare a datelor cu 

caracter personal este segregată suficient 

de funcţia de evidenţă a datelor cu privire 

la salariu. 

Entitatea publică dispune de proceduri 

scrise care asigură că salariile 

angajaţilor sunt plătite fără a omite vreun 

angajat sau sumă. 

Grilele de salariu, premiile, adaosurile, 

orele suplimentare, precum şi schimbările 

informaţiilor cu privire la salarizare sunt 

revizuite şi aprobate de către managerul 

entităţii publice. 

Înregistrările contabile cu privire la 

salarizare sunt verificate periodic cu 

Funcţia de înregistrare a datelor cu 

caracter personal este segregată de 

funcţia de evidenţă a datelor cu privire 

la salariu. 

Salariile angajaţilor sunt plătite fără a 

omite vreun angajat sau sumă. 

Grilele de salariu, premiile, adaosurile, 

orele suplimentare, precum şi 

schimbările informaţiilor cu privire la 

salarizare sunt revizuite şi aprobate de 

către managerul entităţii publice. 

Înregistrările contabile cu privire la 

salarizare sunt verificate periodic cu 

statul de personal şi schema de 

încadrare. 

Salariile angajaţilor sunt plătite fără 

a omite vreun angajat sau sumă. 

Grilele de salariu, premiile, 

adaosurile, orele suplimentare, 

precum şi schimbările informaţiilor 

cu privire la salarizare sunt revizuite 

şi aprobate de către managerul 

entităţii publice. 

La calculul salariilor se verifică 

numele şi prenumele angajaţilor, 

orele lucrate efectiv, grilele de 

salariu 

Funcţia de înregistrare a datelor cu 

caracter personal nu este segregată de 

funcţia de evidenţă a datelor cu privire la 

salariu. 

Salariile angajaţilor sunt plătite cu 

omisiuni a unor angajaţi sau sume. 

Grilele de salariu, premiile, adaosurile, 

orele suplimentare, precum şi schimbările 

informaţiilor cu privire la salarizare nu 

sunt revizuite şi nu sunt aprobate de către 

managerul entităţii publice. 

Înregistrările contabile cu privire la 

salarizare nu sunt verificate cu statul de 

personal şi schema de încadrare. 

La calculul salariilor nu se verifică 
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statul de personal şi schema de încadrare. 

La calculul salariilor se verifică numele şi 

prenumele angajaţilor, orele lucrate 

efectiv, grilele de salariu 

La calculul salariilor se verifică numele 

şi prenumele angajaţilor, orele lucrate 

efectiv, grilele de salariu 

numele şi prenumele angajaţilor, orele 

lucrate efectiv, grilele de salariu 

Tehnologii 

informaţionale 

În cadrul entităţii publice există o 

segregare clară a sarcinilor între 

programatori şi utilizatori de programe şi 

aplicaţii. 

Personalului IT îi este interzis să iniţieze 

operaţiuni / tranzacţii şi să facă 

modificări la fişierele de referinţă. 

Accesul la programe şi aplicaţii este 

restricţionat prin parole unice (schimbate 

la intervale stabilite de timp), se oferă 

doar la acele programe / aplicaţii 

necesare îndeplinirii sarcinilor şi este 

interzis persoanelor care nu mai 

activează în cadrul entităţii publice. 

Periodic sunt făcute copii de rezervă ale 

fişierelor de date în locaţii diferite de cele 

originale  

În cadrul entităţii publice există o 

segregare a sarcinilor între 

programatori şi utilizatori de programe 

şi aplicaţii. 

Personalului IT îi este interzis să 

iniţieze operaţiuni / tranzacţii. 

Accesul la programe şi aplicaţii este 

restricţionat prin parole unice 

(schimbate la intervale stabilite de 

timp), se oferă doar la acele programe / 

aplicaţii necesare îndeplinirii sarcinilor 

şi este interzis persoanelor care nu mai 

activează în cadrul entităţii publice. 

Periodic sunt făcute copii de rezervă ale 

fişierelor de date în locaţii diferite de 

cele originale 

În cadrul entităţii publice există o 

segregare a sarcinilor între 

programatori şi utilizatori de 

programe şi aplicaţii. 

Personalului IT îi este interzis să 

iniţieze operaţiuni / tranzacţii. 

Periodic sunt făcute copii de rezervă 

ale fişierelor de date în locaţii 

diferite de cele originale 

În cadrul entităţii publice nu există o 

segregare a sarcinilor între programatori 

şi utilizatori de programe şi aplicaţii. 

Personalul IT poate iniţia operaţiuni / 

tranzacţii şi modifica fişierele de 

referinţă. 

Accesul la programe şi aplicaţii nu este 

restricţionat. 

Nu sunt făcute copii de rezervă ale 

fişierelor de date 
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Anexa 23 

 

Nr. 

d/o 

Entitatea publică MEDIUL DE CONTROL 

SNCI 1. 

Etica şi 

integritatea 

SNCI 2. 

Funcţii, 

atribuţii şi 

sarcini 

SNCI 3. 

Angajamentul 

faţă de 

competenţă 

SNCI 4. 

Abordarea şi 

stilul de 

operare al 

conducerii 

SNCI 5. 

Structura 

organizaţională 

SNCI 6. 

Împuterniciri 

delegate 

1.  ME B A B B B C 

2.  MF A A A C A A 

3.  MAI B A B B B C 

4.  MAEIE B A A A B B 

5.  MA A A A A A A 

6.  MDRC A A A A A A 

7.  MAIA B A A A B B 

8.  MTID A A B B B B 

9.  MM A A A A B B 

10.  Ministerul Educaţiei A A C A B B 

11.  MMPSF A A A A A A 

12.  MS A A B A A A 

13.  MTS B A B B B A 

14.  MTIC A A C B B B 

15.  BNS A A A A A A 

16.  ARFC A A B A B A 

17.  BRI A A A A A A 

18.  Agenţia „Moldsilva” A A A A A A 

19.  ARM A A A A A A 
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Anexa 24 

 

Nr. d/o Entitatea publică MANAGEMENTUL PERFORMANŢELOR ŞI AL RISCURILOR ACTIVITĂŢI DE CONTROL 

SNCI 7. 

Stabilirea 

obiectivelor 

SNCI 8. 

Planificarea, 

monitorizarea 

şi raportarea 

privind 

performanţele 

SNCI 9. 

Identificarea 

evenimentelor, 

care pot 

genera riscuri 

şi oportunităţi 

SNCI 10. 

Managementul 

riscurilor 

SNCI 11. 

Tipurile 

activităţilor de 

control 

SNCI 12. 

Documentarea 

proceselor 

operaţionale 

SNCI 13. 

Divizarea 

obligaţiilor şi 

responsabilităţilor 

1.  ME B B C C C C A 

2.  MF A A A C A A A 

3.  MAI B B B C B B B 

4.  MAEIE B B D D B B A 

5.  MA A A A A A A A 

6.  MDRC A B A C B B B 

7.  MAIA B B A A B B A 

8.  MTID A A B B B B C 

9.  MM A B A C B B A 

10.  Ministerul Educaţiei A C B D B D D 

11.  MMPSF A A A A A A A 

12.  MS A A A C B C B 

13.  MTS B B B B B B B 

14.  MTIC A B B B B C A 

15.  BNS B B B B B B B 

16.  ARFC A A A B B B A 

17.  BRI A A B A B B A 

18.  Agenţia „Moldsilva” A A D D A D A 

19.  ARM A A A C B C A 
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Anexa 25 

 

Nr. 

d/o 

Entitatea publică INFORMAŢIA ŞI 

COMUNICAREA 

MONITORIZAREA CONTURI, TRANZACŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE 

SNCI 14. 

Informaţia 

SNCI 15. 

Comunicarea 

SNCI 16. 

Monitorizarea 

continuă 

Numerar Mijloace fixe Achiziţii 

publice 

Datorii Salarizarea TI 

1.  ME B B B A A A A A B 

2.  MF A C A A B A C C A 

3.  MAI B A B A A B A A B 

4.  MAEIE A A A A A A A A B 

5.  MA A A A B A A A A B 

6.  MDRC 

A A A 

nu se 

practică A B 

A A A 

7.  MAIA A A A A A A A A B 

8.  MTID B B B B B A B A C 

9.  MM B B A A A B B A B 

10.  Ministerul Educaţiei A B C B C A A B D 

11.  MMPSF A A A A A A A A A 

12.  MS A A A A A A B A A 

13.  MTS B B B A A A A A A 

14.  MTIC B B B B B A B A A 

15.  BNS A A A A A A A A A 

16.  ARFC A A B A B A A B D 

17.  BRI 

B B A A A A 

A A nu există 

structură 

responsabilă 

de TI 

18.  Agenţia „Moldsilva” A A A A A A A A A 

19.  ARM A A A A A A A A A 
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