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INTRODUCERE 

 

Prezentul raport este elaborat în scopul realizării prevederilor art. 29 din Legea privind CFPI 

nr. 229 din 23 septembrie 2010, pct. 68 din Hotărîrea Guvernului cu privire la reglementarea 

activităŃii Ministerului FinanŃelor nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 şi pct. 2 din Hotărîrea Guvernului 

cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 

2014-2017 nr. 1041 din 20 decembrie 2013. 

Astfel, prezentul raport prezintă: 

- Progresele privind implementarea Planului de acŃiuni privind dezvoltarea CFPI pentru 

anii 2014-2017 de către organele APC şi APL de nivelul II pentru perioada anului 2015; 

- Nivelul de implementare a sistemului MFC în cadrul organelor centrale de specialitate 

ale administraŃiei publice, CNAM şi CNAS, precum şi prezentarea unui diagnostic al 

lacunelor din sistem, concluzii şi recomandări de îmbunătăŃire a acestuia; 

- InformaŃii privind activitatea de audit intern desfăşurată de către UAI din sectorul 

public, evidenŃierea progreselor înregistrate şi lacunelor identificate, precum şi 

prezentarea concluziilor şi recomandărilor în vederea îmbunătăŃirii activităŃii UAI; 

- ContribuŃia MF, ca organ central de specialitate responsabil de elaborarea şi 

monitorizarea politicii în domeniu, întru dezvoltarea conceptului de CFPI. 
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CAPITOLUL I 

  IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE  

A CONTROLULUI FINANCIAR PUBLIC INTERN ÎN ANUL 2015 

1.1. Privire de ansamblu 

Scopul prezentului capitol constă în prezentarea situaŃiei aferente implementării Planului de 

acŃiuni, anexat la Programul de dezvoltare a CFPI pentru anii 2014-2017, de către organele APC şi 

APL de nivelul II, pentru perioada anului 2015. 

Programul de dezvoltare a CFPI reprezintă un document de politici, care ilustrează conceptul 

şi direcŃiile de dezvoltare a sistemului CFPI în sectorul public al Republicii Moldova pentru anii 

2014 – 2017. MF este entitatea responsabilă de coordonarea implementării acestui program. 

O provocare pentru entităŃile responsabile rămîne încă a fi implementarea Planului de acŃiuni 

privind dezvoltarea CFPI pentru anii 2014-2017, iar cauzele care împiedică realizarea acestuia sînt 

următoarele: 

– reticenŃa conducerii / angajaŃilor entităŃilor publice la schimbare; 

– implicarea redusă a auditorilor interni în calitate de consultanŃi la facilitarea dezvoltării 

sistemului curent MFC; 

– comunicarea redusă între MF şi Cancelaria de Stat întru promovarea şi oferirea tonului de 

vîrf în implementarea reformei. 

În scopul consolidării comunicării şi coordonării reformelor între MF, Curtea de Conturi, 

Cancelaria de Stat şi Trezoreria de Stat a MF, pe parcursul anului de referinŃă a fost modificată 

componenŃa Consiliului CFPI pe lîngă MF, prin includerea membrilor din cadrul Cancelariei de Stat 

şi Trezoreriei de Stat a MF. 

Obiectivul general al CFPI este promovarea unui grad avansat de răspundere managerială în 

utilizarea economă, eficientă şi eficace a fondurilor publice din RM. 

 

Totodată, informaŃiile raportate de către InspecŃia Financiară ca rezultat al activităŃii de 

control ulterior extern al utilizării fondurilor publice, vis-a-vis de încălcările estimate în sume 

băneşti pentru anul 2015, reprezintă o alarmă pentru necesitatea stringentă de implementare / 

dezvoltare a controalelor financiare şi manageriale interne în entităŃile sectorului public. Datele 

pentru 2015 semnalează expres că este nevoie de a îmbunătăŃi controalele preventive în cheltuirea 

banului public de către entităŃile publice, iar auditorii interni trebuie să evalueze funcŃionalitatea 

acestora.1 

                                                           
1
 http://if.gov.md/content/raport-privind-rezultatele-activitatii-de-inspectare-control-financiara-pe-anul-2013  



Raport anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2015 

Chişinău 2016 

7 

 

 

Referitor la implementarea măsurilor din Planul de acŃiuni privind dezvoltarea CFPI pentru 

anul 2015, doar 21 APC din 22 (inclusiv CNAS) şi 23 APL de nivelul II din 35 au raportat despre 

acŃiunile realizate în anul 2015. 

Nivelul de realizare a acŃiunilor din Programul de dezvoltare a CFPI pentru anii 2014-2017 de 

către autorităŃile APC şi APL de nivelul II este prezentat în tabelele ulterioare. 

 

Tabelul nr. 1. Realizarea măsurilor din Planul de acŃiuni privind dezvoltarea CFPI  

pentru anul 2015 de către APC, inclusiv CNAS 

 

Entitatea 
publică 

Numărul măsurii din Planul de acŃiuni 

 1.1 1.2 1.5 1.8 1.9 1.10 1.13 1.14 1.15 1.18 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 2.6 3.1 3.2 5.2 5.4 6.3 6.5 6.8 8.1 8.2 9.2 

MEdu                            

MF                           

MJ                           

MAI                           

MAEIE                           

MA                           

MDRC                           

MAIA                           

MTID                           

MM                           

MEco                           

MC                           

MMPSF                           

MS                           

MTS                           

MTIC                           

BNS                           

ARFC                           

BRI                           

ARM                           

AT                           

CNAS                           
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Tabelul nr. 2. Realizarea măsurilor din Planul de acŃiuni privind dezvoltarea CFPI  

pentru anul 2015 de către APL de nivelul II 

Entitatea 
publică 

Numărul măsurii din Planul de acŃiuni 

 1.1 1.3 1.8 1.9 1.13 1.14 1.16. 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 2.6 3.1 3.2 5.2 5.4 6.8 8.1 8.2 9.2 
CR Anenii 
Noi 

                     

CR 
Basarabeasca 

                     

CR Briceni                      
CR Cahul                      
CR Cantemir                      
CR Călăraşi                      
CR Căuşeni                      
CR Cimişlia                      
CR Criuleni                      
CR Drochia                      
CR 
Donduşeni 

                     

CR Dubăsari                      
CR EdineŃ                      
CR Făleşti                      
CR Floreşti                      
CR Glodeni                      
CR Hînceşti                      
CR Ialoveni                      
CR Leova                      
CR Nisporeni                      
CR OcniŃa                      
CR Orhei                      
CR Rezina                      
CR Rîşcani                      
CR Sîngerei                      
CR Soroca                      
CR Străşeni                      
CR Şoldăneşti                      
CR Ştefan 
Vodă 

                     

CR Taraclia                      
CR Teleneşti                      
CR Ungheni                      
UTA 
Găgăuzia 

                     

Primăria mun. 
Chişinău 

                     

Primăria mun. 
BălŃi 

                     

 
 

 

acŃiuni neimplementate 

 

acŃiuni implementate parŃial 

 

acŃiuni implementate 

 nu s-a raportat 
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Lista măsurilor din Planul de acŃiuni privind dezvoltarea CFPI atît pentru APC, cît şi pentru 

APL de nivelul II sunt prezentate în anexa nr.1. 

Analizînd informaŃia prezentată în tabelul nr. 1, se observă că un set de acŃiuni rămîn totuşi a 

fi restante. Totodată, un aspect pozitiv îl constituie faptul că majoritatea APC au revizuit 

regulamentele interne şi fişele postului prin abordarea responsabilităŃilor de control managerial în 

interiorul acestora. 

Se atestă şi o implicare redusă a UAI în ceea ce priveşte îndeplinirea rolului său consultativ 

întru facilitarea stabilirii obiectivelor, instituirii managementului riscurilor şi documentării 

proceselor operaŃionale. 

De asemenea, se constată că o mare parte din UAI nu au luat în considerare măsurile din 

Programul de dezvoltare a CFPI în planificarea anuală a activităŃii de audit intern. Respectiv, 

misiunile de audit aferente evaluării componentelor sistemului MFC, incluse programul nominalizat 

nu au fost desfăşurate. 

Cît priveşte organizarea şedinŃelor, atelierelor de lucru privind diseminarea bunelor practici şi 

a schimbului de experienŃă, aceasta rămîne a fi o acŃiune realizată în mare parte doar de către MF. 

Se atestă o reticenŃă a APC şi UAI în desfăşurarea întrunirilor privind implementarea sistemului 

MFC. 

În scopul eficientizării mecanismului de motivare a auditorilor interni din sectorul public, 

Ministerul FinanŃelor a înaintat propuneri argumentate pentru completarea şi modificarea cadrului 

legislativ, şi anume a Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcŃionarilor 

publici. 

Per ansamblu, gradul de implementare a Planului de acŃiuni privind dezvoltarea CFPI în anul 

2015 este în cuantum de 50% în cadrul organelor APC. 

În acest context, MF consideră că implicarea UAI în calitate de consultanŃi va crea o  

înŃelegere comună între angajaŃi privind beneficiul implementării sistemului MFC şi va facilita 

implementarea acestuia. Totodată, este important ca UAI să asigure corelaŃia dintre planurile anuale 

de activitate cu acŃiunile din Programul de dezvoltare a CFPI. 

Analizînd informaŃia din tabelul nr. 2, aferentă APL de nivelul II, se constată că gradul de 

implementare a Planului de acŃiuni privind dezvoltarea CFPI rămîne a fi foarte redus. Una din cauze 

este faptul că în mare parte Consiliile Raionale nu sunt acoperite cu funcŃia de audit intern. Totuşi în 

cîteva APL, precum Primăria mun. Chişinău şi CR Hînceşti – acŃiunile sînt în mare parte 

implementate.  
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CAPITOLUL II 

 

ORGANIZAREA ŞI FUNCłIONAREA SISTEMULUI  

DE MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL ÎN ANUL 2015 

 
2.1. Privire de ansamblu 

Scopul prezentului capitol este de a prezenta măsura în care sistemul MFC în cadrul organelor 

centrale de specialitate ale administraŃiei publice, CNAM şi CNAS este implementat. 

Obiectivul constă în prezentarea informaŃiei privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de 

MFC, oferirea unui diagnostic al lacunelor din sistem, precum şi oferirea concluziilor, constatărilor 

şi recomandărilor de îmbunătăŃire a acestuia. 

Pentru anul 2015, conform Legii nr.229 din 23.09.2010 (art. 16) privind controlul financiar 

public intern şi Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi 

control şi emiterea declaraŃiei privind buna guvernare, aprobat prin Ordinul ministrului finanŃelor 

nr. 49 din 26 aprilie 2012, MF deŃine 23 rapoarte privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de 

MFC din cadrul a 21 organe centrale de specialitate ale administraŃiei publice centrale, CNAS, 

CNAS şi suplimentar, de la alte EP, chiar dacă Regulamentul respectiv nu prevede obligaŃia de a 

raporta. 

2.2. Mediul de control 

Mediul de control constituie temelia întregului sistem de MFC, astfel asigurînd disciplina şi 

climatul ce influenŃează conştiinŃa activităŃii angajaŃilor faŃă de sistemul de MFC, oferind tonul de 

vîrf pe baza principiilor bunei guvernări, prin transparenŃă şi răspundere, economicitate, eficienŃă şi 

eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate în procesele entităŃii publice. Un mediu de 

control eficace are ca scop cuprinderea tuturor politicilor şi activităŃilor entităŃii, implicînd fiecare 

manager şi angajat. Stabilirea unui mediu de control favorabil va asigura o disciplină şi un climat de 

menŃinere a unui sistem de MFC eficient. Astfel, fiecare angajat trebuie să cunoască misiunea 

entităŃii, funcŃiile, atribuŃiile şi sarcinile, precum şi competenŃele în îndeplinirea acestora. 

ResponsabilităŃile conducerii, acŃiunile şi atmosfera promovată are un impact profund în activitatea 

angajaŃilor entităŃii, posibilităŃile de conformare şi respectare a misiunii şi obiectivelor entităŃii.  

Astfel, analizînd diagrama ulterioară, observăm că în comparaŃie cu anul 2014, în anul 2015 

se constată o dinamică în scădere la unele elemente ale mediului de control – etica şi integritatea, 

funcŃii, atribuŃii, sarcini, precum şi angajamentul faŃă de competenŃă, atestînd că în EP încă mai apar 

mici deficienŃe de înŃelegere / implementare a prevederilor angajamentului faŃă de competenŃă, 

totuşi cerinŃele SNCI sînt în mare parte realizate. 
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2.3. Managementul performanŃelor şi al riscurilor 

Managementul performanŃelor şi al riscurilor promovează necesitatea de stabilire a 

obiectivelor pentru sistemele operaŃionale ale entităŃii publice, precum şi identificarea, evaluarea şi 

controlul riscurilor, care pot influenŃa atingerea acestora. 

În serviciul public, obiectivele sunt adesea numeroase şi variate, în funcŃie de diferite niveluri 

ierarhice, iar acest lucru poate duce uneori la lipsa de coeziune dintre acestea. 

Diagrama ulterioară reflectă informaŃia aferentă stabilirii obiectivelor, indicatorilor de 

performanŃă, atingerea acestora prin intermediul unui sistem eficace de management al riscurilor. 

Din diagramă se observă că EP dispun de misiune, stabilesc obiective strategice şi operaŃionale, 

precum şi individuale, acestea fiind comunicate către angajaŃi. 

Totuşi, este important ca orice EP să stabilească legătura clară între misiunea EP, obiectivele 

strategice şi obiectivele operaŃionale, iar fiecare obiectiv trebuie să fie asociat cu anumite procese, 

care se finalizează cu un produs şi/sau rezultat. În cazul în care un anumit proces nu este conectat la 

un obiectiv, atunci este cazul să ne întrebăm dacă e relevant procesul respectiv în activitatea EP. Pe 

de altă parte, dacă se observă că un rezultat şi/sau produs nu poate fi corelat cu unul din obiective, 

este cazul să analizăm dacă mai este nevoie de a realiza astfel de rezultate/produse. 

De asemenea, din informaŃia raportată se atestă faptul că în mare parte EP dispun de planuri 

de acŃiuni strategice şi anuale, riscuri asociate obiectivelor şi indicatori de performanŃă. Comparativ, 
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la capitolul obiective, situaŃia este mai bună decît la capitolul managementul riscurilor, care necesită 

îmbunătăŃiri. 

Din informaŃia prezentată, se presupune că se atestă o tendinŃă de raportare mai fidelă a 

situaŃiei din entităŃile publice, datorită faptului că există un nivel mai mic de conformitate cu SNCI 

pentru 2015 faŃă de 2014. 

Totodată este important de Ńinut cont, ca procesul de planificare este de o natură dinamică, şi 

nu statică, ceea ce permite actualizarea şi îmbunătăŃirea acestuia pe parcursul anului. 

 

 

 

2.4. ActivităŃi de control 

ActivităŃile de control, atît cele financiare, cît şi cele de altă natură, au la bază un set de 

instrumente, care au menirea de a fortifica rezistenŃa entităŃii la ameninŃări şi a aborda riscurile în 

mod corespunzător. Totodată, activităŃile de control constituie acele proceduri şi tehnici instituite în 

cadrul proceselor cu scopul de a diminua riscurile, contribuind, prin urmare, la atingerea 

obiectivelor EP. 

Pentru eficacitatea sistemului MFC, este important ca în entităŃile publice să se înŃeleagă că 

prin activităŃile de control se ia în considerare gradul adecvat de abordare a obiectivelor şi al 

riscurilor asociate acestora. ActivităŃile de control trebuie să fie cost-eficiente şi efectuate în mod 

constant, iar în cadrul descrierii proceselor să prezinte modalităŃi de funcŃionare a sistemului, 



Raport anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2015 

Chişinău 2016 

13 

 

oferind instrumente şi proceduri de revizuire şi evaluare de către manageri a activităŃii 

subdiviziunilor. 

În ceea ce priveşte instituirea activităŃilor de control, reieşind din informaŃiile oferite în 

rapoarte pentru anii 2014-2015, se observă că în ansamblu cerinŃele SNCI se respectă, totuşi, se 

atestă încă dificultăŃi la documentarea proceselor operaŃionale. Raportarea similară anului precedent 

a scorului C, atestă încă deficienŃe la descrierea şi documentarea grafică şi / sau narativă a 

proceselor de bază. 

EntităŃile publice încă nu conştientizează pe deplin necesitatea documentării proceselor, ca 

instrument de îmbunătăŃire continuă a activităŃii entităŃii prin evaluarea şi revizuirea modului în care 

este efectuată activitatea subdiviziunilor structurale, asigurînd posibilitatea de identificare şi control 

al riscurilor, precum şi continuitatea tuturor activităŃilor, indiferent de fluxul personalului. 

 

 

 

2.5. InformaŃia şi comunicarea 

InformaŃia şi comunicarea presupune, caracterul calitativ şi cantitativ al informaŃiei ce 

circulă în cadrul EP, cît şi sursele acesteia, precum şi necesitatea instituirii unor sisteme eficiente şi 

sigure de comunicare a informaŃiei necesare realizării atribuŃiilor de bază (şi de control) şi atingerii 

obiectivelor. 
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Capacitatea entităŃilor publice de a stabili ciclul de informaŃie şi modul de comunicare 

internă şi externă a acesteia, veridicitatea, fiabilitatea, precum şi transparenŃa şi asigurarea 

angajaŃilor cu mijloace de comunicare şi informare va asigura o mai bună guvernare şi gestionare a 

operaŃiunilor entităŃii. 

Urmărind componenta „InformaŃia şi Comunicarea” în dinamică, pe anii 2014-2015, se 

observă atribuirea scorului C la compartimentul ,,InformaŃia”, ceea ce demonstrează nivelul scăzut 

de conformitate în ceea ce Ńine de accesibilitatea, cantitatea, calitatea şi periodicitatea informaŃiei. 

La compartimentul ,,Comunicarea”, se remarcă încă deficienŃe de comunicare între angajaŃii 

entităŃii, atît pe orizontală, cît şi pe verticală. 

Este important ca managerii şi angajaŃii din cadrul entităŃilor publice să înŃeleagă că posesia, 

manipularea şi capacitatea de comunicare a informaŃiei, metodele şi sursele moderne pot îmbunătăŃi 

raportul cost-eficienŃă a tuturor proceselor entităŃii, Ńinînd cont că aceste resurse sunt practic 

nelimitate. 

 

 

 

2.6. Monitorizarea 

Monitorizarea constă în evaluarea continuă a tuturor proceselor entităŃii printr-un mecanism 

propriu de supraveghere a activităŃilor de control instituite de către manageri şi măsura, în care 

aceste activităŃi de control corespund obiectivelor stabilite. 

Întru realizarea / asigurarea funcŃionării / îndeplinirii obiectivelor entităŃii este necesar ca 

managerii permanent să monitorizeze activităŃile entităŃii şi să conştientizeze faptul că 

supravegherea şi controlul vor perfecŃiona permanent procesele din cadrul entităŃii şi, prin urmare, 

vor contribui la modernizarea sistemului MFC. 
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În ceea ce Ńine de activităŃile de monitorizare şi management, în anul 2015, comparativ cu 

anul 2014, se mai constată lacune, iar apariŃia din nou a scorului C dovedeşte că nu toate entităŃile 

dispun de acces la informaŃiile necesare pentru evaluarea sistemului de MFC, nu se iau în 

consideraŃie toate aspectele întru monitorizarea continuă a activităŃilor de control. 

 

 

 

2.7. Conturi, tranzacŃii şi tehnologii informaŃionale 

 

La capitolul ,,Conturi, tranzacŃii şi tehnologii informaŃionale” organele APC au raportat cu 

privire la existenŃa şi funcŃionarea activităŃilor de control în procesele, care se referă la gestionarea 

numerarului, mijloace fixe, achiziŃii publice, datorii, salarizare şi TI. 

În entităŃile publice se respectă conformitatea cu toate procedurile pentru o bună desfăşurare a 

activităŃilor. Astfel, la compartimentul mijloace fixe, achiziŃii publice şi salarizare, se observă că în 

entităŃi există un grad de conformitate, chiar dacă nu se atestă o evoluŃie pozitivă în domeniile 

enumerate. 

La compartimentul numerar, datorii şi TI, conform diagramei se constată în comparaŃie cu 

anul precedent unele probleme ce Ńin de delegarea responsabilităŃilor de verificare a încasărilor, 

primirea bunurilor şi/sau serviciilor, securizarea tehnologiilor informaŃionale. Raportarea scorului 

C, demonstrează că în entităŃi mai este nevoie de o accentuare a alinierii la SNCI şi promovarea 

conformităŃii cu acestea. 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Implementarea sistemului MFC în administraŃia publică, în conformitate cu prevederile SNCI, 

are rolul de a îmbunătăŃi şi a fortifica răspunderea managerială conform bunelor practici 

internaŃionale, iar recomandările oferite în acest compartiment au doar scopul de a depăşi lacunele 

şi de a diminua dificultăŃile parvenite în implementarea / dezvoltarea sistemului curent de MFC. 

Astfel, partea negativă a evaluării respective nu are scopul de descurajare a angajaŃilor din cadrul 

EP, ci doar de atragere a atenŃiei asupra domeniilor critice, care necesită o intervenŃie sistemică 

şi/sau instituŃională în vederea îmbunătăŃirii stării curente. 

Una din provocările majore, care împiedică la moment implementarea sistemului MFC, este 

crearea unei abordări constructive şi conexiunea tuturor componentelor MFC din activitatea EP, 

începînd cu elaborarea planurilor de activitate şi finisînd cu raportarea rezultatelor atinse. 

În acest context, în scopul îmbunătăŃirii funcŃionalităŃii sistemului de MFC în cadrul EP, 

precum şi implementării acŃiunilor din Programul de dezvoltare a CFPI pentru anii 2014-2017, MF 

recomandă: 

• de a îmbunătăŃi comunicarea între MF, Curtea de Conturi, Cancelaria de Stat şi Trezoreria 

de Stat, prin întrunirea Consiliului CFPI pe aspecte legate de acŃiunile din Programul 

CFPI care necesită o atenŃie sporită, precum şi corelarea acestuia cu celelalte reforme 

prioritare din sectorul public, precum reforma Managementului finanŃelor publice, 

reforma APC; 

• de a efectua o analiză a procesului de planificare în cadrul subdiviziunilor EP, pentru a 

stabili dacă: 

- fiecare subdiviziune îşi atinge obiectivele operaŃionale, şi contribuie la atingerea 

obiectivelor EP per ansamblu; 

- pentru fiecare obiectiv există cel puŃin un proces şi/sau activitate; 

- fiecare obiectiv poate fi corelat cu cel puŃin un produs şi/sau rezultat; 

- obiectivele operaŃionale sunt formulate conform metodei SMART. 

• de a include în Planurile de acŃiuni ale EP şi a revizui modul de organizare şi funcŃionare a 

subdiviziunilor structurale, prin acŃiuni care fortifică răspunderea managerială, şi anume: 

− stabilirea obiectivelor strategice şi operaŃionale; 

− managementul riscurilor, inclusiv a riscurilor de corupŃie, corelat cu Ńinerea şi 

actualizarea registrului riscurilor; 

− identificarea tuturor proceselor şi documentarea proceselor de bază; 
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− excluderea dublării între atribuŃii şi sarcini; 

− organizarea şi revizuirea activităŃilor de control; 

− instituirea unui sistem eficace de comunicare şi documentare internă. 

• de a identifica şi include riscurile aferente obiectivelor (acŃiunilor / subacŃiunilor) din Planul 

anual de acŃiuni, ceea ce va facilita integrarea etapei de planificare cu cea de identificare 

şi control a riscurilor precum şi elaborarea ulterioară a Registrului riscurilor; 

• de a implementa prevederile Hotărîrii Guvernului nr.433 din 15.07.15 privind aprobarea 

Regulamentului – cadru de activitate a serviciilor financiare, de către subdiviziunea 

economie şi finanŃe din cadrul EP; 

• de a mediatiza / conştientiza necesitatea descrierii grafice şi / sau narative a proceselor de 

bază, care vor permite urmărirea şi monitorizarea activităŃilor, identificarea participanŃilor 

într-un proces, luarea deciziilor, repartizarea sarcinilor, evitarea dublărilor sarcinilor şi 

excesului activităŃilor de control, monitorizarea fluxului de informaŃii sau rapoarte, 

transparenŃă în activitatea desfăşurată, precum şi asigurarea continuităŃii activităŃii, 

indiferent de fluxul personalului; 

• de a promova organizarea şi desfăşurarea instruirilor sistematice privind rolul 

managementului în implementarea sistemului MFC conform prevederilor SNCI, 

răspunderea managerială, care ar favoriza înŃelegerea şi perceperea mai facilă a 

conceptului MFC; 

• de a dezvolta abilităŃile angajaŃilor prin realizarea seminarelor de instruire privind stabilirea 

obiectivelor, identificarea şi descrierea proceselor, managementul riscurilor, activităŃile 

de control, cu includerea aspectelor practice; 

• de a promova funcŃia de audit intern şi rolul acesteia în dezvoltarea şi implementarea MFC 

întru susŃinerea managementului top, printr-o abordare corectă şi profesionistă, ceea ce ar 

conduce la sporirea eficacităŃii şi eficienŃei actului managerial în entităŃile publice; 

• de a prelua bunele practici în dezvoltarea sistemului MFC din cadrul altor EP, prin schimb 

de experienŃă şi lecŃii învăŃate. 
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CAPITOLUL III 

ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN 

ÎN SECTORUL PUBLIC ÎN ANUL 2015 

 

3.1.  Privire de ansamblu 

 
Scopul prezentului capitol este de a prezenta situaŃia actuală aferentă activităŃii de audit intern 

în sectorul public din RM. 

Obiectivul constă în prezentarea informaŃiei privind activitatea de audit intern, desfăşurată de  

către UAI din sectorul public, evidenŃierea progreselor înregistrate şi lacunelor identificate, precum 

şi oferirea concluziilor, constatărilor şi recomandărilor în vederea îmbunătăŃirii activităŃii UAI. 

La situaŃia din 31 decembrie 2015 în sectorul public existau 91 UAI, dintre care 20 UAI nu 

erau funcŃionale (nu dispuneau de personal). 

Conform prevederilor Legii privind CFPI nr. 229 din 23 septembrie 2010 organele centrale de 

specialitate ale administraŃiei publice şi autorităŃile APL de nivelul II sunt obligate să creeze UAI. 

La momentul actual, în toate organele centrale de specialitate ale administraŃiei publice sunt create 

UAI, iar la nivelul APL de nivelul II, din 35 Consilii Raionale în 24 autorităŃi sunt create UAI, 

astfel 69% fiind acoperite cu funcŃia de audit intern. 

Este necesar de menŃionat, că deşi în cadrul EP nominalizate anterior sunt create UAI, există 

rezerve cu privire la suplinirea acestora cu personal. Astfel, la nivelul APC 1 UAI nu este 

funcŃională (nu dispune de nici un auditor), iar la nivelul APL de nivelul II 10 UAI nu sunt 

funcŃionale.   

 În anexa nr.2 se prezintă lista a 63 UAI, care au prezentat rapoarte privind activitatea de audit 

intern. MenŃionăm, că UAI din cadrul EP, care se subordonează şi raportează direct Parlamentului 

RM, nu prezintă rapoarte privind activitatea de audit intern MF. 

 
3.2. Organizarea activităŃii unităŃii de audit intern 

Conform prevederilor art.19 din Legea privind CFPI managerul EP organizează funcŃia de 

audit intern, instituind o UAI în structura organizaŃională a EP, dacă aceasta este autoritate a APC 

sau autoritate a APL de nivelul II. UAI se creează în limita statelor de personal a EP, se instituie în 

subordinea directă a managerului EP şi raportează direct acestuia. Celelalte EP sunt în drept să 

instituie funcŃia de audit intern în limita statelor de personal a EP, în subordinea directă a 

managerului  EP, raportînd direct  acestuia. 
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În ceea ce priveşte statutul, structura şi organizarea UAI acestea sînt instituite în mod diferit, 

în dependenŃă de numărul de 

personal, alocat UAI. Astfel, 

analizînd statutul UAI, se constată 

că forma predominantă de 

organizare a UAI este SAI cu o 

pondere de 63% din totalul UAI 

existente. 

La fel ca şi pentru perioadele 

de raportare precedente (anii 2011-

2014), în anul 2015 se atestă că 

majoritatea UAI constituie subdiviziuni separate în cadrul EP, ceea ce contribuie la desfăşurarea 

obiectivă şi imparŃială a activităŃii de audit intern, precum şi asigură conformitatea cu cadrul legal. 

Se constată că 13 UAI sau 21% din UAI sunt create în contrazicere cu definiŃia şi statutul 

funcŃiei de audit intern, precum şi prevederile Legii privind CFPI, ceea ce poate afecta independenŃa 

şi obiectivitatea auditorilor interni.  

 Astfel, UAI din cadrul MJ şi IGP sunt instituite sub denumirea „DirecŃii control şi audit 

intern”, UAI din cadrul MTIC - „Serviciul control intern şi audit”, iar UAI din cadrul BNS şi AM 

sunt instituite sub denumirile „Serviciul audit intern şi managementul calităŃii” şi, respectiv, „SecŃia 

Managementul CalităŃii şi Audit Intern”. MenŃionăm, că auditorii interni efectuează misiuni de audit 

de asigurare şi misiuni de consiliere în scopul îmbunătăŃirii activităŃii EP, şi nu controale, evaluînd 

printr-o abordare sistematică şi metodică sistemul de MFC din cadrul EP şi oferind recomandări 

pentru consolidarea eficacităŃii acestuia, iar controlul intern este un instrument al managerului EP, 

reprezintă un sistem organizat de acesta, care include atît MFC, cît şi auditul intern. Referitor la 

sistemul de management al calităŃii, acesta presupune implicarea auditorilor interni în activităŃile 

operaŃionale ale entităŃii. 

         De asemenea, UAI din cadrul CR Cahul, CR Orhei, CR OcniŃa, CR Hînceşti, CR Taraclia, CR 

Ialoveni, CR Rezina, CR Dubăsari şi IMSP Centrul Stomatologic Municipal BălŃi  nu sunt create ca 

subdiviziuni distincte în structura organizaŃională a EP, ci în cadrul altor subdiviziuni. 

 În ceea ce priveşte personalul UAI, se atestă că pentru perioada de raportare 26 UAI sau 41% 

din UAI dispun de 2 şi mai mulŃi auditori, ceea ce le permite să creeze o echipă de audit şi să 

asigure supervizarea misiunilor de audit intern. În jur de 37 UAI sau 59% din UAI sunt create doar 

dintr-o singură persoană. Astfel, mai persistă problema UAI formate dintr-un singur auditor intern, 

în deosebi pentru EP mari. MenŃionăm, că efectivul incomplet sau insuficient al UAI cauzează 
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dificultăŃi în realizarea eficientă a 

activităŃii de audit intern, diminuînd 

calitatea acesteia, iar în absenŃa 

ocupării posturilor de auditori interni 

pentru o perioadă îndelungată, această 

situaŃie poate avea consecinŃe asupra 

menŃinerii acestor posturi în 

organigrama entităŃii. 

Analizînd numărul auditorilor 

interni prevăzut conform statelor de 

personal şi încadrat de facto în UAI se constată, că deşi sunt prevăzute funcŃii în statele de personal, 

acestea încă nu sunt pe deplin completate.  

Referitor la situaŃia UAI, care dispun de conducător desemnat, se observă că din 63 UAI 

supuse raportării, 32 UAI sau 51 % din UAI nu dispun de conducător desemnat, ceea ce poate 

conduce la nerealizarea sau realizarea incompletă a atribuŃiilor, de care este responsabil 

conducătorul UAI.  

MenŃionăm, că în EP mari în lipsa conducătorului desemnat nu pot fi asigurate premisele 

realizării unei activităŃi de audit eficace, iar în EP în care nu se asigură nici delegarea atribuŃiilor 

manageriale nu se realizează obligaŃiunile funcŃionale ale conducătorului UAI.  

Referitor la Cartele de audit intern, menŃionăm că majoritatea UAI dispun de regulamente 

interne de activitate, elaborate în conformitate cu Ordinul MF nr. 74 din 10 iunie 2014 cu privire la 

aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - model de 

funcŃionare a UAI), excepŃie constituind UAI din cadrul MM şi AM.Deşi UAI din cadrul 

Ministerului Economiei, MS, ARM, CR OcniŃa, CR Rezina, CR Rîşcani, CR Taraclia şi IMSP 

Centrul Stomatologic Municipal BălŃi  au raportat că au transmis MF copia Cartei de audit intern, se 

constată că în realitate acestea nu au fost remise. 

 Conform art. 22 din Legea privind CFPI conducătorul UAI este în drept să elaboreze, în caz 

de necesitate, InstrucŃiuni proprii de aplicare a NMAISP, Ńinînd cont de specificul EP, precum şi să 

elaboreze şi alte politici şi proceduri pentru a ghida activitatea de audit intern în cadrul EP.  Astfel, 

la situaŃia din 31 decembrie 2015, 5 UAI (UAI din cadrul CNAS, MF, IFPS, PMC şi DPF) dispun 

de InstrucŃiuni proprii de aplicare a NMAISP. Conform informaŃiei prezentate de către UAI în 

rapoartele privind activitatea de audit intern, 7 UAI au remarcat că intenŃionează să elaboreze 

InstrucŃiuni proprii de aplicare a NMAISP, iar celelalte UAI au raportat că cadrul normativ existent 

este suficient pentru realizarea activităŃii UAI. 
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     În perioada supusă raportării, se atestă că majoritatea UAI se subordonează direct 

managerului EP, asigurîndu-se accesul direct şi raportarea activităŃii la acest nivel, precum şi 

independenŃa funcŃională necesară unei evaluări obiective a disfuncŃiilor constatate şi formularea 

unor recomandări adecvate soluŃionării acestora, fiind totodată asigurată şi conformitatea cu 

prevederile Legii privind CFPI şi SNAI. Concomitent, menŃionăm că UAI din cadrul CR Cahul, CR 

Orhei, CR OcniŃa, CR Hînceşti, CR Taraclia, CR Ialoveni, CR Rezina, CR Dubăsari şi IMSP 

Centrul Stomatologic Municipal BălŃi nu sunt instituite în subordonarea directă a managerului EP, 

ceea ce poate conduce la subminarea independenŃei, obiectivităŃii şi imparŃialităŃii auditorilor 

interni. 

 În ceea ce priveşte posedarea fişelor postului, majoritatea UAI au raportat că dispun de fişe 

ale postului, elaborate în conformitate cu cadrul normativ existent. Totuşi, există UAI, care pe lîngă 

sarcinile de audit intern, indicate în fişa 

postului, desfăşoară sarcini 

suplimentare. Astfel, 11% din UAI, pe 

lîngă sarcinile de audit intern specificate 

în fişa postului, se implică în activităŃi 

operaŃionale ale EP conform indicaŃiei 

conducerii şi anume UAI din cadrul MJ, 

MDRC, MAEIE, CR Rîşcani, CR 

Cahul, AIPA şi ANOFM. Acest fapt va 

contribui la apariŃia conflictelor de 

interese la etapa de evaluare a procesului, în care auditorul intern a fost implicat. MenŃionăm, că în 

conformitate cu art.27 din Legea privind CFPI „conducătorul şi personalul UAI nu au dreptul să 

realizeze sarcini operaŃionale ale entităŃii publice”.   

 Referitor la respectarea prevederilor Codului etic al auditorului intern, se atestă îmbunătăŃiri  

la completarea, de către auditorii interni, a declaraŃiei de interese, înaintea demarării unei misiuni de 

audit intern. Astfel, se constată, că 3 UAI din UAI supuse raportării nu completează declaraŃia de 

interese, şi anume: AgenŃia „Apele Moldovei”, AM şi CR Taraclia. MenŃionăm, că obligativitatea 

completării declaraŃiei de interese este impusă prin cadrul legal şi are menirea de a asigura 

independenŃa şi obiectivitatea auditorului intern în desfăşurarea activităŃii de audit. 

 UAI în unanimitate au menŃionat, că în vederea realizării eficiente a misiunii de audit intern 

dispun de acces la informaŃii şi documente relevante. 

 Auditorii interni  trebuie  să  posede cunoştinŃe, calităŃi şi abilităŃi corespunzătoare necesare 

realizării misiunilor de audit intern, prezentînd un nivel profesional adecvat pentru a-şi exercita 
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responsabilităŃile individuale. Astfel, un auditor intern trebuie să cunoască specificul EP, în care 

activează, cadrul normativ relevant auditului intern, MFC şi specific EP, precum şi să posede 

competenŃele necesare pentru a evalua sistemul de MFC a EP din care face parte, contribuind, în 

acelaşi timp, la dezvoltarea, implementarea, menŃinerea şi îmbunătăŃirea acestui sistem.   

 Conform informaŃiei prezentate de către UAI se atestă, că majoritatea auditorilor interni 

dispun de competenŃele necesare pentru a-şi realiza eficient responsabilităŃile de serviciu, excepŃie 

constituind UAI din cadrul APP, CR Ialoveni şi CR Hînceşti, care au menŃionat că nu dispun de 

suficiente cunoştinŃe pentru a identifica şi evalua riscurile de fraudă. De asemenea, UAI din cadrul 

CR Orhei şi CR Ialoveni au remarcat că nu dispun de suficiente cunoştinŃe pentru a evalua riscurile 

aferente obiectivelor entităŃii, iar UAI din cadrul CR Orhei, MAI, CR Ialoveni şi CR Hînceşti au 

relatat că nu dispun de suficiente cunoştinŃe, aptitudini şi competenŃe necesare realizării sarcinilor 

individuale. 

Referitor la experienŃa totală de muncă a conducătorilor UAI, se constată că 27% sau 17 din 

UAI au o experienŃă de peste 20 ani, 

16% sau 10 UAI - între 11-20 ani, 

11% sau 7 UAI - între 6-10 ani, 9% 

sau 6 UAI -  între 2-5 ani, iar 1 UAI -  

o experienŃă mai mică de 2 ani. 

 Analizînd experienŃa de muncă 

a conducătorilor UAI în funcŃia 

curentă, precum şi experienŃa medie 

de muncă a angajaŃilor din cadrul 

UAI, se observă că majoritatea conducătorilor UAI deŃin o experienŃă de muncă semnificativă, care 

permite deja asigurarea unei activităŃi de audit eficiente, iar majoritatea angajaŃilor activează în 

domeniul auditului intern timp de 1-4 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 puŃin favorabilă e situaŃia pentru acele UAI, în care activează angajaŃi cu o 

experienŃă de un an şi mai puŃin de un an. În acest timp este foarte important de a participa activ la 

instruirile în domeniul auditului intern şi de a elabora şi aproba pe interior actele necesare 

desfăşurării activităŃii UAI. 
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  Astfel, o experienŃă de peste 4 ani deŃin conducătorii din 15 UAI sau 24% din UAI şi, 

respectiv, angajaŃii din 16 

UAI sau 25% din UAI, între 

3-4 ani deŃin conducătorii din 

9 UAI sau 14% din UAI şi, 

respectiv, angajaŃii din 19 

UAI sau 30% din UAI, între 

1-2 ani deŃin conducătorii din 

8 UAI sau 13% din UAI şi, 

respectiv, angajaŃii din 17 

UAI sau 27% din UAI, o 

experienŃă mai mică de 1 an au conducătorii din 7 UAI sau 11% din UAI şi, respectiv, angajaŃii din 

9 UAI sau 14% din UAI. 

 Cît priveşte instruirea auditorilor interni, se constată că pentru majoritatea UAI principalul 

furnizor al instruirilor este MF, iar cele mai frecventate cursuri de dezvoltare profesională au fost în 

domeniul auditului intern şi MFC. 

Auditorii interni sunt încurajaŃi, conform prevederilor SNAI, să-şi demonstreze competenŃa 

prin obŃinerea unor certificări 

şi calificări profesionale 

corespunzătoare. Astfel, la 

situaŃia din 31 decembrie 2015 

din numărul total de auditori 

interni din cadrul UAI supuse 

raportării, doar 33 auditori sau 

20% din auditori deŃin 

certificat de calificare al 

auditorului din sectorul public 

şi, respectiv, doar 17 auditori sau 11% din auditori deŃin certificat de calificare în domeniul 

specializat al auditorului din sectorul public. 

 Pentru dezvoltarea competenŃelor şi a experienŃei profesionale, auditorii interni certificaŃi 

trebuie să-şi  asigure diverse forme de dezvoltare profesională cu o durată de cel puŃin 40 ore anual, 

în scopul menŃinerii certificatelor de calificare.  
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 Este necesar de menŃionat, că în anul 2015 au fost suspendate certificatele de calificare a 5 

auditori interni din motivul neprezentării dovezilor de participare la seminare cu o durată de cel 

puŃin 40 ore anual conform cerinŃelor legale.  

 Dezvoltarea profesională continuă a auditorilor interni constituie un element esenŃial în 

realizarea eficientă şi eficace a activităŃii de audit. În acest context, majoritatea UAI au menŃionat, 

că întru menŃinerea şi dezvoltarea competenŃelor necesare, angajaŃii UAI au participat la cel puŃin 

40 ore de instruire, excepŃie constituind UAI din cadrul MM, MTIC, ARM, ANOFM, BRI, PMB, 

CR OcniŃa, CR Soroca, DIP, SSA, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, IMSP Spitalul Clinic 

Municipal BălŃi şi IMSP Centrul Stomatologic Municipal BălŃi. 

 La capitolul beneficierii de asistenŃă de specialitate din partea altor specialişti în anul 2015, se 

constată că 20 UAI sau 32% din UAI au beneficiat de asistenŃă de specialitate în următoarele 

domenii: 

− realizarea misiunii de audit intern; 

− domeniul economic; 

− domeniul juridic;  

− domeniul TI; 

− domeniul contabilităŃii; 

− domenii specifice, precum: medicină, transport, metrologie, reparaŃii capitale şi curente a 

bunurilor imobile, sistemul energetic, securitatea industrială. 

 În scopul orientării acŃiunilor auditorilor interni spre alinierea activităŃii de audit intern la 

SNAI, Carta de audit intern şi Codul etic al auditorului intern, precum şi asigurarea sporirii continue 

a calităŃii activităŃii de audit intern, la nivelul UAI se elaborează un Program de asigurare şi 

îmbunătăŃire a calităŃii activităŃii de audit în conformitate cu prevederile cadrului normativ. 

Programul nominalizat conŃine evaluări interne şi evaluări externe, iar conducătorul UAI trebuie să 

asigure realizarea evaluărilor interne prin monitorizări continue, desfăşurate în vederea realizării 

calitative a misiunilor de audit, şi prin autoevaluări periodice, desfăşurate în vederea aprecierii 

nivelului de conformitate a activităŃii UAI cu cadrul de reglementare.  

Astfel, conform 

informaŃiei prezentate în 

rapoartele anuale de activitate se 

constată că doar 33 UAI sau 

52% din UAI dispun de un 

Program de asigurare şi 
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îmbunătăŃire a calităŃii activităŃii de audit, deşi conform prevederilor SNAI 1300 conducătorul UAI 

este obligat să-l elaboreze.  

Totodată, 30 UAI sau 48% din UAI au menŃionat că utilizează diverse instrumente de 

evaluare a calităŃii, care au menirea de a îmbunătăŃi activitatea de audit intern, şi anume: 

− evaluarea realizată de către unităŃile auditate la finalul fiecărei misiuni de audit intern prin 

completarea unei Fişe de evaluare a misiunii de audit intern; 

− evaluări semestriale a managementului calităŃii; 

− supervizarea şi monitorizarea continuă a realizării misiunilor de audit intern; 

− raportarea trimestrială conducerii privind realizarea sarcinilor de către auditorii interni; 

− raportul anual privind activitatea UAI, care reflectă progresele înregistrate de către UAI şi 

nivelul de atingere a obiectivelor acesteia.  

De asemenea, unele UAI au specificat că asigură calitatea activităŃii de audit intern prin 

desfăşurarea anuală a procedurii de autoevaluare, realizată prin completarea unui chestionar, în care 

se concretizează rezultatele atinse de UAI în raport cu SNAI cu scopul de a aprecia nivelul de 

conformitate al UAI cu SNAI, a identifica lacunele şi a întreprinde ulterior măsuri de îmbunătăŃire.  

 Este necesar de menŃionat, că UAI din cadrul AAP, AM, ANSA, CR OcniŃa, CR Soroca, CR 

Taraclia, DIP, IES, IMSP Centrul Stomatologic Municipal BălŃi, IMSP Institutul Oncologic,  

MAIA, MC, Ministerul Economiei, MTIC, SSA şi SV au raportat că dispun de un Program de 

asigurare şi îmbunătăŃire a calităŃii activităŃii de audit intern, fapt neconfirmat ulterior la solicitarea 

MF.   

 Cît priveşte supervizarea activităŃii de audit intern, aceasta este efectuată cu scopul de a 

asigura că obiectivele misiunii de audit au fost atinse în condiŃii de calitate, prin oferirea de 

instrucŃiuni necesare derulării misiunii de audit, prin verificarea executării Programului de lucru al 

misiunii de audit, analiza elementelor probante şi modul de redactare al raportului de audit intern, 

dar şi prin verificarea respectării termenelor fixate.  

Astfel, comparativ cu anii precedenŃi, situaŃia la acest compartiment s-a îmbunătăŃit. Dacă în 

anul 2011 32% din UAI au raportat că 

efectuează acŃiuni de supervizare, în anul 

2012 - 38% din UAI, în anul 2013 - 43% 

din UAI, în anul 2014 - 54% din UAI, 

atunci în anul 2015 – 60% din UAI. 

Totodată, 40% din UAI au specificat, că 

nu întreprind acŃiuni de supervizare a 

60%

40%

AcŃiuni de supervizare desfăşurate la 
realizarea misiunilor de audit
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misiunilor de audit din lipsă de personal. 

Analizînd informaŃia privind contribuŃia UAI la îmbunătăŃirea sistemului de MFC din cadrul 

EP, UAI au remarcat că oferă recomandări de îmbunătăŃire în cadrul fiecărei misiuni de audit intern 

prin intermediul rapoartelor de audit. 

Totodată, din rapoartele anuale s-a constatat că UAI ajută EP în menŃinerea unui sistem 

eficient de MFC, contribuind la îmbunătăŃirea acestuia prin următoarele acŃiuni: 

− oferirea recomandărilor de audit; 

− mediatizarea şi instruirea managerilor operaŃionali în vederea implementării şi/sau 

dezvoltării sistemului de MFC în subdiviziunile structurale; 

− oferirea suportului consultativ managerilor operaŃionali în descrierea proceselor,  

instituirea managementului riscurilor, inclusiv în identificarea, evaluarea şi monitorizarea 

riscurilor, precum şi elaborarea Registrului riscurilor; 

− urmărirea implementării recomandărilor de audit. 

Cît priveşte contribuŃia UAI în procesul de management al riscurilor, UAI au raportat 

următoarele acŃiuni: 

− asistenŃă în identificarea, evaluarea, înregistrarea şi monitorizarea sistematică a riscurilor, 

ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor şi realizarea performanŃelor planificate; 

− asistenŃă în elaborarea Registrului riscurilor, precum şi în descrierea proceselor; 

− promovarea necesităŃii implementării managementului riscurilor; 

− evaluarea eficacităŃii proceselor de management al riscurilor prin: 

� analiza dacă toate riscurile semnificative au fost identificate, iar, ulterior, evaluate de 

către manageri şi luate în consideraŃie în procesul de planificare; 

� verificarea dacă măsurile de atenuare a riscurilor sunt implementate şi funcŃionează în 

modul stabilit; 

� evaluarea dacă sistemul de management al riscurilor presupune monitorizarea, 

actualizarea şi raportarea riscurilor, cu care se confruntă EP; 

� evaluarea probabilităŃii riscurilor de fraudă. 

 Totodată, UAI din cadrul AM, MAEIE şi MM au specificat în rapoartele de activitate că, prin 

realizarea activităŃii de audit intern, UAI nu oferă recomandări pentru îmbunătăŃirea procesului de 

guvernare a entităŃii. 
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3.3. Planificarea strategică şi anuală a activităŃii de audit intern 

 

Auditul intern este o activitate planificată, care se realizează pe baza analizei riscurilor 

asociate activităŃilor EP şi are drept scop realizarea unor obiective clare. Pentru a evalua riscurile, 

auditorii interni trebuie să cunoască specificul EP, în care activează, şi să posede cunoştinŃele 

necesare privind criteriile de evaluare a riscurilor. La evaluarea riscurilor, auditorii interni trebuie să 

Ńină cont de valoarea tranzacŃiilor, bugetul, structura organizaŃională, fluxul de personal, 

complexitatea cadrului normativ, constatările de audit precedente.  

Conform informaŃiei prezentate de către UAI, se constată că o mare parte din UAI se 

focusează în activitatea de audit intern pe evaluarea riscurilor, fapt ce demonstrează, că auditorii 

interni acordă prioritate procesului de evaluare a riscurilor.  

Planificarea strategică se concretizează într-un document, care cuprinde într-o anumită 

perioadă de timp toate activităŃile, procesele, etc., care pot fi auditate în cadrul EP. Planul strategic 

al activităŃii de audit intern oferă managerului EP o privire de ansamblu asupra tuturor misiunilor de 

audit planificate la nivelul activităŃilor şi subdiviziunilor din cadrul EP şi a zonelor cu riscuri 

semnificative, care frînează buna desfăşurare a activităŃilor, proceselor şi programelor. De 

asemenea, Planul strategic furnizează informaŃii cu privire la domeniile pe care UAI nu le poate 

evalua cu resursele umane disponibile, în cadrul perioadelor legale de auditare.     

Elaborarea planurilor anuale ale activităŃii de audit intern se realizează, în general, prin 

extragerea misiunilor de audit intern din planurile strategice şi ierarhizarea acestora în funcŃie de 

priorităŃi şi de rezultatele analizei de risc. 

Referitor la planificarea activităŃii de audit intern, se constată că 37 UAI sau 59% din UAI 

dispun de un plan strategic al 

activităŃii de audit intern, 61 UAI 

sau 97% din UAI dispun de 

planuri anuale ale activităŃii de 

audit intern. 

Cît priveşte transmiterea de 

către UAI a copiilor Planului 

strategic şi Planului anual al 

activităŃii de audit intern MF 28 UAI sau 44% din UAI au transmis MF copiile documentelor 

nominalizate. De asemenea, menŃionăm că 5 UAI sau 8% din UAI au transmis MF doar copia 

Planului strategic al activităŃii de audit intern şi, respectiv, 13 UAI sau 21% din UAI au transmis 

MF copia Planului anual al activităŃii de audit intern. Deşi UAI din cadrul AAP, BRI, CR Orhei, CR 

37

61

26

2

UAI dispune de Plan strategic UAI dispune de Plan anual

Planificarea activităŃii de audit intern
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Rîşcani, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, MDRC şi MS au raportat că au transmis MF cite o 

copie a planului strategic şi planului anual al activităŃii de audit intern, în realitate acestea nu au fost 

remise.Totodată, UAI din cadrul IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, IGP, 

Ministerul EducaŃiei, MJ şi MTID nu au prezentat MF cîte o copie a planului anual al activităŃii de 

audit intern, iar UAI din cadrul AgenŃiei „Apele Moldovei”, ANSA, AgenŃiei pentru ProtecŃia 

Consumatorilor, APP, DIP, IES, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, MC, MMPSF, CR 

Cahul, CR Dubăsari, CR Ialoveni, CR OcniŃa nu au prezentat MF cîte o copie a planului strategic al 

activităŃii de audit intern, deşi au specificat că planurile nominalizate au fost remise MF. 

 Analizînd planurile strategice ale UAI, evidenŃiem următoarele puncte slabe ale acestora: 

− unele planuri strategice includ doar principalele obiective ale UAI, scopul, misiunea şi 

analiza SWOT; 

− unele planuri strategice includ cîteva obiective şi perioada de atingere a acestora, fără a 

specifica activităŃile ce urmează a fi realizate, domeniile supuse auditului şi/sau titlurile 

misiunilor de audit intern, evaluarea riscurilor, etc.; 

− unele planuri strategice includ doar scopul şi obiectivele UAI, precum şi o evaluare a 

riscurilor pentru fiecare sistem şi/sau proces din EP, fără a specifica activităŃile, care 

urmează ca rezultat al evaluării riscurilor, domeniile auditate şi/sau titlurile misiunilor de 

audit intern, perioada de realizare, resursele necesare. 

 Accentuăm că există o serie de planuri strategice ale activităŃii de audit intern demne de urmat 

ca exemplu, astfel ca cele elaborate de UAI din cadrul MF, MJ, MAIA, CNAS, SV, PMC, USMF 

„N. TestemiŃanu”, DPF, AŞM, IFPS, IMSP Institutul Mamei şi Copilului.  

 În ceea ce priveşte elaborarea Planurilor strategice şi Planurilor anuale ale activităŃii de audit 

intern, comparativ cu anii precedenŃi, situaŃia s-a îmbunătăŃit în dinamică.  
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Referitor la criteriile de planificare a activităŃii de audit intern, se constată că la elaborarea 

Planului strategic al activităŃii de audit intern doar 34 UAI sau 54% din UAI se conduc de criteriile 

descrise în NMAISP, 18 UAI sau 29% din UAI nu Ńin cont de criteriile descrise în NMAISP, iar 11 

UAI nu au oferit nici un răspuns. 

UAI din cadrul AgenŃiei „Moldsilva”, ARFC, ANSA şi BNS au menŃionat că la elaborarea 

Planului anual al activităŃii de audit intern nu s-au bazat pe Planul strategic, chiar dacă dispun de 

acest document. Majoritatea UAI au elaborat Planul anual al activităŃii de audit intern pe baza 

evaluării riscurilor şi acoperă cele mai relevante riscuri identificate, excepŃie constituind doar UAI 

din cadrul AgenŃiei „Apele Moldovei”, ANSA, CR Cahul, CR Dubăsari, CR Rîşcani, IMSP 

Institutul Oncologic şi SSA. 

Referitor la aprobarea Planului anual al activităŃii de audit intern de către managerul EP 

majoritatea UAI au oferit răspunsuri afirmative, excepŃie constituind doar UAI din cadrul IMSP 

Institutul Oncologic şi MAI. 

 Cît priveşte coordonarea planurilor de activitate ale UAI cu părŃile interesate, se constată că 

majoritatea UAI coordonează planurile de activitate cu managementul EP, subdiviziunile EP, 

Curtea de Conturi şi DACFPI. 

3.4.  Realizarea misiunii de audit intern 
 

 La planificarea misiunii de audit intern se constată că UAI întrunesc principalele criterii de 

planificare, cu unele excepŃii. Astfel, majoritatea UAI realizează misiunile de audit intern în baza 

unui ordin privind efectuarea misiunii de audit, elaborează un plan al misiunii de audit, organizează 

şedinŃe de deschidere a misiunilor de audit, care se finalizează cu un proces-verbal, elaborează un 

program de lucru al misiunii de audit. Totodată, UAI din cadrul ARM, AM şi IES au remarcat că în 

rezultatul şedinŃei de deschidere a misiunii de audit nu întocmesc un Proces verbal.  

 Cît priveşte elaborarea planului misiunii de audit intern, majoritatea UAI au raportat, că 

includ în plan obiectivele misiunii de audit, aria de aplicabilitate şi resursele necesare pentru 

desfăşurarea misiunii de audit. 

 La etapa de stabilire a obiectivelor misiunii de audit, majoritatea UAI iau în consideraŃie 

riscurile cu grad înalt de realizare, periodicitatea ultimelor controale, planul strategic al EP,  

circumstanŃele domeniului auditat, excepŃie constituind UAI din cadrul AM, IMSP Institutul de 

Medicină Urgentă şi MMPSF.  

 La etapa de determinare a ariei de aplicabilitate majoritatea UAI abordează sistemele, 

înregistrările, personalul şi activele relevante pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit, Ńinînd 
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cont de complexitatea sistemului, de resursele de personal şi de timp disponibile, de perioada 

stabilită pentru a fi evaluată, astfel încît să poată fi atinse obiectivele misiunii de audit, excepŃie 

constituind doar UAI din cadrul MMPSF.  

 Conform datelor generalizate se atestă că informaŃiile identificate la realizarea misiunilor de 

audit intern au fost suficiente, sigure, relevante şi utile pentru atingerea obiectivelor misiunii de 

audit, iar concluziile şi rezultatele misiunilor de audit s-au bazat pe analize şi evaluări efectuate în 

mod corespunzător. 

 Pentru identificarea şi colectarea informaŃiilor în cadrul realizării misiunilor de audit intern 

UAI utilizează ambele tipuri de teste, atît substanŃiale, cît şi de conformitate. Pentru fundamentarea 

constatărilor de audit, UAI au specificat că utilizează numeroase surse de informaŃii, şi anume: 

− acte legislative şi normative, instrucŃiuni interne relevante unităŃii auditate; 

− documentele de fondare a EP, organigrame, fişe ale posturilor; 

− devizul de cheltuieli al EP, dări de seamă, rapoarte anuale de activitate,  rapoarte 

financiare, rapoarte fiscale, planuri, indicatori, date statistice, documente contabile; 

− dosarele de audit precedente, Registrul riscurilor unităŃii auditate; 

− interviuri, chestionare, teste, liste de verificare, observaŃii la faŃa locului (observări fizice); 

− rapoartele CurŃii de Conturi, rapoartele InspecŃiei Financiare, etc.; 

− sistemul informaŃional; 

− informaŃii externe (din ziare, rapoarte publice). 

În cadrul realizării misiunilor de audit intern  58 UAI sau 92% din UAI utilizează teste pentru 

identificarea şi colectarea 

informaŃiilor, iar 43 UAI 68% 

din UAI elaborează Programe 

de testare în cadrul misiunilor 

de audit intern. Unele UAI au 

specificat, că nu elaborează 

programe de testare din lipsă de 

experienŃă, insuficienŃă de timp 

şi de personal. 

Descrierea proceselor este o etapă care, dacă nu este realizată de managerii operaŃionali, este 

efectuată de auditorii interni în cadrul misiunii de audit. MenŃionăm, că conform prevederilor 

cadrului legal managerii operaŃionali sunt responsabili de descrierea proceselor de bază din cadrul 

subdiviziunilor structurale, iar auditorii interni oferă suport, inclusiv la locul de muncă, în 

elaborarea acestora.  

58
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Astfel, pe parcursul anului 2015 19 UAI sau 30% din UAI au raportat că în cadrul misiunii de 

audit intern auditorii utilizează 

descrieri ale proceselor realizate 

de manageri operaŃionali, iar 28 

UAI sau 44% din UAI - că 

auditorii descriu procesele 

auditate. 

La compartimentul 

misiunilor de audit intern 

planificate,  se constată că UAI 

şi-au planificat să realizeze 267 

misiuni de asigurare şi 41 

misiuni de consiliere. Din totalul 

misiunilor de audit intern 

planificate, 70 misiuni sau 23% 

nu au fost realizate din diverse 

motive: lipsa colaboratorilor, 

obiective nerealiste, insuficienŃă 

de timp, schimbarea conducerii 

EP, fluctuaŃia personalului, sistarea misiunilor de audit în scopul evitării suprapunerii cu verificările 

CurŃii de Conturi şi InspecŃiei Financiare, implicarea auditorilor interni în misiunile - pilot de audit 

mixte, efectuarea misiunilor ad-hoc.  

În afară de misiunile de audit planificate, incluse în planurile anuale de activitate ale UAI, 

auditorii interni realizează şi misiuni ad-hoc, care se desfăşoară prin intermediul unor misiuni de 

audit intern cu caracter excepŃional, dispuse direct de managerul EP în timpul anului. Astfel, prin 

intermediul misiunilor ad-hoc, managerul EP are la dispoziŃie un instrument operativ, cu ajutorul 

căruia poate gestiona riscurile pe care le consideră iminente şi de a le aduce la un nivel acceptabil. 

Buna practică internaŃională recomandă ca acest instrument să fie folosit înt-adevăr numai în situaŃii 

deosebite pentru că altfel poate schimba sensul activităŃii de audit intern, limitînd mult independenŃa 

şi contribuŃia semnificativă a acestei activităŃi.   

Astfel, în perioada de raportare 32 UAI sau 51% din UAI au efectuat 1-3 misiuni ad-hoc, 8 

UAI sau 13% din UAI au efectuat 4-7 misiuni ad-hoc, iar 23 UAI sau 36% din UAI nu au efectuat 

misiuni ad-hoc. 
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În perioada de referinŃă misiunile ad-hoc au ocupat o pondere medie de 34% (308 misiuni de 

audit planificate în raport cu 104 

misiuni ad-hoc), planurile anuale de 

activitate ale UAI fiind afectate în 

măsură medie de această formă de 

audit, misiunile de audit planificate 

fiind predominante. MenŃionăm, că în 

anul 2015 printr-o pondere mai mare 

s-au manifestat misiunile ad-hoc la 

ANSA, CR OcniŃa, CR Soroca, IES, IMSP Institutul Mamei şi Copilului, IMSP Institutul de 

Medicină Urgentă, IMSP Spitalul Clinic Municipal BălŃi, Ministerul EducaŃiei, MM şi MTIC.    

Pe parcursul perioadei de raportare UAI au auditat următoarele domenii: 

– sistemele informaŃionale; 

– achiziŃiile publice; gestionarea mijloacelor financiare; administrarea şi gestionarea 

patrimoniului public; gestionarea veniturilor şi cheltuielilor; planificarea, executarea şi 

raportarea bugetului; reparaŃiile curente; arhivarea documentelor; planificarea şi executarea 

cheltuielilor de protocol şi cheltuielilor de organizare a seminarelor, conferinŃelor etc.; 

– gestionarea resurselor umane; integritatea profesională a angajaŃilor; 

– evaluarea performanŃei colective; evaluarea performanŃelor individuale; 

– evidenŃa, circulaŃia şi păstrarea medicamentelor; negocierea şi încheierea contractelor în 

cadrul asistenŃei medicale urgente prespitaliceşti; gestionarea mijloacelor financiare 

acumulate în fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii 

medicale; 

– stabilirea, calcularea, plata şi evidenŃa alocaŃiilor sociale; evidenŃa plătitorilor şi 

contribuŃiilor în sistemul public de asigurări sociale; planificarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat;  

– reprezentarea intereselor EP în instanŃele de judecată; executarea hotărârilor instanŃelor de 

judecată; aplicarea contravenŃiilor administrative;  

– administrarea fiscală; asigurarea şi executarea silită a obligaŃiei fiscale; 

– mediul de control; managementul performanŃelor şi al riscurilor; descrierea şi revizuirea 

proceselor; informarea şi comunicarea;  

– administrarea impozitelor şi taxelor locale; gestionarea împrumuturilor municipalităŃii; 

implementarea strategiei de dezvoltare a transportului public; autorizarea întrunirilor de 

diferit gen; acordarea compensaŃiilor anuale la transportul public; 

8

32

23

4-7 misiuni ad-hoc 1-3 misiuni ad-hoc Nici o misiune ad-hoc

Nr. de misiuni ad-hoc realizate
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– elaborarea documentelor de politici; 

– stabilirea, calcularea şi achitarea primelor, ajutoarelor materiale şi altor plăŃi stimulatorii. 

În cadrul activităŃii de audit intern, conform cadrului legal, UAI desfăşoară următoarele tipuri 

de audit: auditul de sistem, auditul de conformitate, auditul financiar, auditul performanŃei şi auditul 

TI.  

În acest sens, pe parcursul anului de referinŃă 48 UAI sau 76% din UAI au realizat misiuni de 

audit de conformitate, 35 UAI 

sau 55% din UAI - misiuni de 

audit de sistem. În comparaŃie 

cu anii precedenŃi se observă o 

creştere a numărului de  

misiuni de audit financiar, 

audit de performanŃă, în timp 

ce misiunile de audit IT 

reprezintă încă o provocare 

pentru auditorii interni. De 

asemenea, unele UAI au indicat în rapoartele de activitate că desfăşoară misiuni de audit combinate, 

adică – misiuni de audit de sistem cu elemente ale auditului financiar şi cel al performanŃei. 

Este necesar de menŃionat că raportul între misiunile de audit de conformitate şi misiunile de 

audit de performanŃă poate fi utilizat ca un indicator de apreciere a nivelului de dezvoltare al UAI.   

Documentele de audit sînt păstrate în dosare de audit, care sunt organizate pentru a facilita 

utilizarea lor de către conducătorul UAI, precum şi de alte persoane autorizate. Există 2 tipuri de 

dosare, şi anume: 

- dosarul permanent, care conŃine toate informaŃiile de bază esenŃiale, permanente şi relevante 

pentru înŃelegerea specificului EP, care nu se modifică de la an la an; 

- dosarul curent, care conŃine toate informaŃiile colectate pe parcursul misiunii de audit intern 

curente, necesare pentru a justifica constatările de audit. 

 Majoritatea UAI au specificat că deŃin dosare curente şi permanente, excepŃie constituind UAI 

din cadrul ARM, AgenŃiei pentru ProtecŃia Consumatorilor şi MM.  

 

 

 

 

 

48

35

26
30

4

audit al 
conformităŃii

audit de sistem audit financiar audit al 
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audit al TI
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3.5. Raportarea rezultatelor misiunii de audit intern 

şi urmărirea implementării recomandărilor 

Finalitatea activităŃii de audit se concretizează în elaborarea raportului de audit, conform 

cadrului normativ, care trebuie să cuprindă într-o formă clară şi concisă constatările susŃinute de 

probe de audit adecvate, structurate pe obiectivele misiunii de audit intern, precum şi recomandările 

care prin aplicare să determine limitarea acŃiunii riscurilor. Recomandările din Raportul de audit 

trebuie să fie fezabile, fundamentate din punct de vedere economic, să aibă un grad de semnificaŃie 

important în ceea ce priveşte efectul previzibil asupra entităŃii/unităŃii auditate şi să aibă un caracter 

de anticipare şi prevenire a eventualelor disfuncŃionalităŃi sau tendinŃe negative la nivelul 

entităŃii/unităŃii auditate. 

Din informaŃiile prezentate de UAI în rapoartele anuale de activitate se constată, că 

majoritatea UAI practică organizarea şedinŃelor de finalizare a lucrului în teren, cu excepŃia UAI 

din cadrul AIPA, ARFC, ARM, BNS, CR Ialoveni, CR Hînceşti, CR Rîşcani şi IGP, precum şi 

şedinŃelor de închidere a misiunii de audit, cu excepŃia UAI din cadrul IMSP Centrul Republican de 

Diagnosticare Medicală şi MM, care au specificat că constatările şi recomandările se discută doar în 

cadrul şedinţei de închidere a misiunii de audit.  

În cadrul şedinŃei de finalizare a lucrului în teren UAI au remarcat că discută constatările 

preliminare de audit şi modalitatea de soluŃionare a situaŃiilor constatate cu unităŃile auditate, iar în 

cadrul şedinŃei de închidere a misiunii de audit UAI prezintă proiectul Raportului de audit, 

convenind cu unităŃile auditate asupra constatărilor de audit şi recomandărilor, stabilesc procedura 

şi termenele de prezentare a reacŃiei de răspuns la proiectul Raportului de audit.  

Este primordial ca şedinŃa de închidere a misiunii de audit să fie prezidată de conducerea 

entităŃii, astfel fiind oferit tonul şedinŃei şi necesitatea implementării recomandărilor de audit de 

către unităŃile auditate, care ulterior să conducă la îmbunătăŃirea proceselor şi activităŃii EP.  

 Referitor la comunicarea rezultatelor misiunii de audit, se atestă că majoritatea UAI  

elaborează rapoarte de audit în cadrul misiunilor de audit intern şi includ în rapoarte constatări de 

audit, care conŃin criteriile necesare, precum situaŃia, criteriile, efectul şi cauza, UAI reflectă opinii 

pozitive în rapoartele de audit, iar constatările şi recomandările de audit sînt comunicate unităŃii 

auditate înainte de elaborarea proiectului raportului de audit.  

 Totodată, UAI din cadrul ARM, CR Ialoveni, CR Hînceşti au remarcat că nu reflectă în 

rapoartele de audit opinii pozitive. Este necesar de menŃionat, că SNAI încurajează auditorii interni 

să recunoască, în timpul comunicării rezultatelor, părŃile pozitive identificate în activitatea unităŃii 

auditate. 
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 UAI din cadrul AŞM, AgenŃia „Apele Moldovei”, ARM, AM, AgenŃia pentru ProtecŃia 

Consumatorilor, BRI, CR OcniŃa, DIP, DPF, IFPS, IES, IMSP Centrul Republican de Diagnosticare 

Medicală, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, MAI, MDRC, 

MM şi MTID includ în rapoartele de audit nume, prenume ale persoanelor implicate în procesul 

auditat, aceasta nefiind relevant, deoarece în cadrul desfăşurării activităŃii de audit auditorii interni 

trebuie să se focuseze pe îmbunătăŃirea proceselor, şi nu nemijlocit pe persoane, în acest sens 

auditorii interni trebuie să evite includerea numelor în rapoartele de audit. 

 În vederea comunicării rezultatelor, UAI au specificat în unanimitate că constatările de audit 

reflectate în Raportul de audit se bazează pe probe certe de audit, iar Raportul de audit nu reflectă 

constatări de audit, care se bazează doar pe o simplă presupunere a auditorului intern. În cazul în 

care au parvenit solicitări din partea unităŃilor auditate de a face cunoştinŃă cu probele de audit, care 

susŃin constatările, UAI au oferit probele respective. 

 UAI din cadrul AgenŃiei pentru ProtecŃia Consumatorilor, ARFC, BNS, CNAM, CR Cahul, 

CR Taraclia, MAIA, MDRC, Ministerul Economiei, MJ, MTS, PMC şi SV au relatat că au existat 

cazuri cînd unitatea auditată nu a fost de acord cu constatările şi recomandările de audit, motivele 

fiind diferite atît pentru constatări, cît şi pentru recomandări, iar echipa de audit a examinat 

argumentele prezentate de unitatea auditată şi a luat deciziile relevante. 

 Majoritatea UAI coordonează proiectul Raportului de audit cu unităŃile auditate, excepŃie 

constituind UAI din cadrul AgenŃiei „Apele Moldovei”, ARM şi IMSP Institutul de Medicină 

Urgentă, care dezbat constatările şi recomandările de audit cu unităŃile auditate în cadrul şedinŃei de 

finalizare a lucrului în teren. 

 UAI prezintă Raportul de audit managerului EP, iar pentru fiecare misiune de audit realizată 

se elaborează un Plan de acŃiuni privind implementarea recomandărilor de audit. 

Pe parcursul derulării misiunii de audit intern constatările şi recomandările sunt discutate cu 

responsabilii unităŃilor auditate şi apoi sunt incluse în Raportul de audit, care se înaintează 

managerului EP spre aprobare. Recomandările de audit discutate/agreate cu managerii implicaŃi se 

transpun într-un Plan de acŃiuni privind implementarea acestora. De eficienŃa şi eficacitatea 

măsurilor stabilite pentru implementarea recomandărilor de audit depinde realizarea obiectivului 

general al activităŃii de audit intern şi anume acela de a adăuga valoare şi de a îmbunătăŃi activităŃile 

EP. 
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Cît priveşte urmărirea implementării recomandărilor de audit, se constată că 81% din UAI sau 

51 UAI dispun de sisteme interne de 

urmărire a implementării 

recomandărilor. Este necesar de 

menŃionat că UAI trebuie să 

conştientizeze faptul că valoarea 

adăugată a auditului intern rezidă nu 

în cantitatea recomandărilor oferite, ci 

în valoarea acestora pentru entitate şi 

îmbunătăŃirea continuă, în rezultatul 

implementării recomandărilor, a activităŃii EP. În acest sens, este foarte important ca un sistem de 

urmărire a implementării recomandărilor să fie instituit de către UAI îndată după realizarea primei 

misiuni de audit intern. 

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

ulterioare, deplasări la faŃa locului, misiuni de audit ulterioare, informaŃii verbale, monitorizarea 

registrelor electronice, remiterea unei scrisori unităŃii auditate şi solicitarea rezultatelor 

implementării recomandărilor, inclusiv a documentelor confirmative. Astfel, aceste proceduri se 

realizează cu scopul de a colecta probele, ce demonstrează implementarea recomandărilor de audit. 

Majoritatea UAI raportează lunar şi / sau trimestrial conducerii despre nivelul şi statutul 

implementării recomandărilor de audit, excepŃie constituind UAI din cadrul ANSA, CR Ialoveni, 

CR Orhei, MC şi SSA, care au specificat că nu raportează managerului EP despre implementarea 

recomandărilor de audit.  

Analizînd situaŃia privind nivelul de implementare a recomandărilor se atestă că pentru 

perioada de raportare de către UAI au fost oferite în total 2751 recomandări. Au fost acceptate 2482 

recomandări, dintre care: 

- recomandări implementate totalmente – 1613 sau 65%; 

- recomandări implementate parŃial – 564 sau 23%; 

- recomandări neimplementate – 305 sau 12%. 

  

Suplimentar, UAI au raportat, că recomandările nu au fost implementate din următoarele 

considerente: 

− necesită perioade de implementare de o durată îndelungată; 

− imperfecŃiunea cadrului normativ aferent activităŃii EP; 

− lipsa şi / sau insuficienŃa resurselor financiare şi umane; 
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− lipsa relevanŃei recomandării în timp; 

− lipsa voinŃei manageriale de a implementa recomandările de audit;  

− estimarea eronată a perioadei de implementare a recomandărilor; 

− lipsa aplicării unor sancŃiuni unităŃilor auditate, care se eschivează de la realizarea 

Planului de acŃiuni privind implementarea recomandărilor de audit. 

În cazul neimplementării recomandărilor de audit UAI au întreprins diverse acŃiuni şi anume: 

au informat conducerea, formulînd propuneri pentru deblocarea situaŃiei, au verificat în teren, la faŃa 

locului, cauzele care au condus la neimplementarea recomandărilor şi au stabilit cu conducerea 

unităŃii auditate anumite măsuri pentru soluŃionarea problemelor parvenite, precum şi au actualizat 

termenele de implementare a recomandărilor şi, respectiv, Planul de acŃiuni privind implementarea 

recomandărilor de audit. 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Activitatea de audit intern în anul 2015 s-a caracterizat prin continuarea procesului de 

fortificare a funcŃiei de audit şi de îmbunătăŃire a metodologiei în domeniul auditului intern.  

Deşi există cadrul normativ de bază pentru crearea şi funcŃionarea UAI, încă există UAI 

create în componenŃa altor subdiviziuni structurale ale EP, nefiind asigurată independenŃa 

funcŃională necesară, stabilită prin Legea privind CFPI, auditorii interni fiind implicaŃi în activităŃile 

operaŃionale ale EP. De asemenea, unele UAI încă nu sunt suplinite cu personal sau sunt create 

dintr-o singură persoană.  

Majoritatea auditorilor interni dispun de cunoştinŃe teoretice şi suficientă experienŃă practică 

pentru realizarea misiunilor de audit intern, însă necesită o implicare mai activă în procesul de 

consolidare a sistemului de MFC prin promovarea principiilor bunei guvernări şi anume: 

transparenŃă, răspundere, economicitate, eficienŃă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi 

integritate în activitatea EP. De asemenea, UAI în activitatea de audit intern trebuie să ia în 

considerare angajamentele şi politicile Guvernului, şi anume Acordul de asociere, Programele de 

suport bugetar, Strategia de dezvoltare a managementului finanŃelor publice pentru anii 2013-2020, 

Programul de dezvoltare a CFPI pentru anii 2014-2017, precum şi strategiile sectoriale de 

dezvoltare. 

Referitor la activitatea de audit intern, nu toate UAI dispun de Planuri strategice şi anuale, 

obiective strategice şi operaŃionale clare, indicatori de performanŃă măsurabili, precum şi nu dispun 

de sisteme de evaluare internă (asigurate prin realizarea monitorizărilor continue şi prin 

autoevaluări periodice), raportare a activităŃii, sisteme de urmărire a implementării recomandărilor. 

Majoritatea auditorilor interni încă nu înŃeleg pe deplin aplicabilitatea sistemului de MFC, precum 

şi întîmpină dificultăŃi în formularea concluziilor privind funcŃionalitatea acestuia în cadrul EP. De 

asemenea, există lacune în procesul de comunicare dintre UAI şi managerii de toate nivelurile în 

activitatea de audit intern. 

În acest context, în scopul consolidării activităŃii de audit intern în sectorul public şi alinierii 

la cadrul de reglementare, MF recomandă: 

• revizuirea, după caz, a statutului şi modului de organizare a UAI în cadrul EP, Ńinînd cont 

de prevederile Legii privind CFPI; 

• neimplicarea auditorilor interni în activitatea operaŃională a EP, ceea ce ar asigura 

independenŃa şi obiectivitatea auditorilor interni; 
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• elaborarea şi/sau actualizarea planurilor strategice şi anuale ale activităŃii de audit, Ńinînd 

cont de măsurile prevăzute în Acordul de asociere, Programele de suport bugetar, Strategia 

de dezvoltare a managementului finanŃelor publice pentru anii 2013-2020, Programul de 

dezvoltare a CFPI pentru anii 2014-2017, Strategiile sectoriale de dezvoltare, precum şi 

cadrul de reglementare; 

• elaborarea şi/sau actualizarea programelor de asigurare şi îmbunătăŃire a calităŃii activităŃii 

de audit intern în conformitate cu prevederile SNAI, precum şi monitorizarea 

implementării acestora;  

• orientarea auditorilor interni spre desfăşurarea misiunilor de audit intern planificate, 

realizarea misiunilor ad-hoc doar în situaŃii excepŃionale, asigurînd ca urmare 

implementarea planurilor anuale de activitate;  

• instituirea mecanismelor de supervizare a misiunilor de audit intern în conformitate cu 

prevederile SNAI şi NMAISP, care vor spori calitatea misiunilor de audit intern; 

• instituirea unui mecanism eficient de urmărire a implementării recomandărilor de audit; 

• orientarea auditorilor interni din cadrul UAI spre obŃinerea certificatului de calificare, fapt 

care confirmă profesionalismul acestora. 
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IV. COORDONAREA, ARMONIZAREA ŞI MONITORIZAREA CFPI 

Conform prevederilor art. 29 din Legea privind CFPI, MF este responsabil de elaborarea şi 

monitorizarea politicii în domeniul CFPI.  

În scopul monitorizării dezvoltării sistemului de CFPI este instituit Consiliul CFPI, ca organ 

consultativ pe lîngă MF. Misiunea Consiliului CFPI este de a acorda suport MF în vederea 

asigurării unui nivel optim de conştientizare a beneficiilor CFPI de către managerii EP, astfel încît 

fondurile publice să fie gestionate conform criteriilor bunei guvernări. 

Astfel, pe parcursul anului 2015 priorităŃile şi obiectivele de bază ale MF, inclusiv Consiliului 

CFPI, au fost direcŃionate spre elaborarea cadrului normativ secundar pentru aplicarea Legii privind 

CFPI şi Programului de dezvoltare a CFPI, precum şi consolidarea capacităŃilor auditorilor interni şi 

managerilor EP prin instruire şi suport la locul de muncă. 

În acest context, pe parcursul anului 2015 au fost desfăşurate următoarele activităŃi: 

- a fost aprobat Regulamentul-cadru de activitate a serviciilor financiare prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 433 din 15 iulie 2015; 

- au fost aprobate Standardele naŃionale de control intern în sectorul public prin Ordinul 

MF nr.189 din 05 noiembrie 2015;  

- au fost aprobate modificările şi completările la Regulamentul privind certificarea 

auditorilor interni din sectorul public prin Ordinul MF nr. 195 din 01 decembrie 2015; 

- a fost elaborat şi prezentat Guvernului Raportul anual consolidat privind CFPI în anul 

2014. Totodată, raportul nominalizat a fost transmis EP evaluate, CurŃii de Conturi a RM şi 

InspecŃiei Financiare; 

- au fost desfăşurate seminare de instruire în domeniul auditului intern, care s-au focusat 

pe Cadrul normativ în domeniul auditului intern, Auditul TI, Auditul performanŃei, 

Realizarea misiunii de audit privind evaluarea sistemului de MFC în cadrul entităŃii şi 

Realizarea misiunii de audit intern a sistemelor de informare şi comunicare internă şi 

externă în cadrul entităŃii; 

- au fost desfăşurate seminare de instruire în domeniul MFC, care s-au focusat pe 

Stabilirea obiectivelor, Managementul riscurilor şi Descrierea proceselor; 

- au fost organizate şi desfăşurate seminare de instruire de scurtă durată şi mediatizare, 

care  s-au focusat pe Autoevaluarea sistemului de MFC, Răspunderea managerială şi CFPI, 

Standardele naŃionale de control intern, Managementul performanŃelor şi al riscurilor, 

Controlul managerial, Cultura de control adecvată, Auditul intern, Conceptul de CFPI, 
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Cadrul normativ în domeniul MFC, Aplicarea Regulamentului cadru a serviciilor 

financiare şi Documentarea proceselor operaŃionale; 

- a fost acordată consultanŃă şi suport metodologic UAI în vederea planificării anuale şi 

strategice a activităŃii de audit intern, elaborării şi revizuirii Cartei de audit intern, 

elaborării Programului de asigurare şi îmbunătăŃire a calităŃii activităŃii de audit intern; 

- au fost realizate 3 misiuni de audit intern, inclusiv 1 misiune ordinară la Ministerul 

Economiei şi 2 misiuni mixte de audit pilot, prin intermediul şi cu suportul Acordului de 

colaborare dintre MF al RM şi MF al Olandei, în scopul consolidării capacităŃilor practice 

de realizare a misiunilor de audit şi schimbului de experienŃă în cadrul: 

• MAIA, cu participarea a 7 UAI din sectorul public (din cadrul MAI, MPSF, MAIA, 

Ministerul EducaŃiei, MDRC, CS şi ANSA); 

• PMB, cu participarea a 5 UAI din sectorul public (din cadrul CR Rîşcani, CR Glodeni, 

CR Căuşeni, CR Drochia şi PMB). 

- a fost acordat suport la locul de muncă, prin intermediul şi cu suportul Acordului de 

colaborare dintre MF al RM şi MF al Olandei, în scopul dezvoltării sistemului de MFC în 

cadrul: 

• MAIA; 

• Ministerul Economiei. 

În acest context, au fost desfăşurate un şir de acŃiuni privind dezvoltarea sistemului de MFC, 

şi anume: 

• introducere în modelul COSO, cu efectuarea unei analize SWOT; 

• aspecte de planificare strategică; 

• elaborarea descrierilor proceselor, cu descrierea unui proces operaŃional de bază; 

• evaluarea activităŃilor de control pentru procesul analizat; 

• sistemul de management al riscurilor şi elaborarea registrului riscurilor; 

- a fost acordată consultanŃă şi suport metodologic unor EP, precum Secretariatul 

Parlamentului RM, în dezvoltarea sistemului de MFC şi anume organizarea implementării 

sistemului de MFC, instituirea managementului riscurilor şi descrierea proceselor. 

- au fost desfăşurate 2 ateliere de lucru privind aplicarea Regulamentului cadru de activitate a 

serviciilor financiare, în cadrul cărora au participat 45 manageri operaŃionali; 

- a fost organizată şi desfăşurată ConferinŃa auditorilor interni în data de 25 iunie 2015 cu 

genericul „Guvernare mai bună prin audit”, în cadrul căreia au participat 97 manageri şi 

auditori interni. 
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Este necesar de menŃionat, că rolul MF este de a facilita introducerea CFPI, iar implementarea 

acestuia Ńine de responsabilitatea conducătorilor din sectorul public şi UAI, prin prisma 

Programului de dezvoltare a CFPI. 

În acest context, pe parcursul anului 2015 au fost întîmpinate un şir de blocaje şi/sau bariere 

în realizarea activităŃilor în domeniul CFPI, şi anume: 

- insuficienŃa conştientizării beneficiilor conceptului de CFPI; 

- înŃelegerea şi aplicarea greşită de către managerii EP a funcŃiei de audit intern; 

- reticenŃa majorităŃii auditorilor interni din sectorul public la necesitatea de reorientare spre 

activitatea de audit intern bazată pe procese şi/sau sisteme, performanŃă, şi nu pe 

conformitate; 

- neconştientizarea de către manageri a responsabilităŃii pentru implementarea sistemului de 

MFC. 

Întru consolidarea sistemului de CFPI, MF va întreprinde o serie de acŃiuni menite să 

consolideze cadrul normativ şi capacităŃile instituŃionale de implementare şi/sau dezvoltare a 

sistemului de MFC şi auditului intern, precum:  

- revizuirea cadrului normativ în domeniul CFPI, şi anume: 

• definitivarea şi înaintarea spre aprobare a Regulamentului privind evaluarea calităŃii şi 

raportarea activităŃii de audit intern în sectorul public; 

• revizuirea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de MFC şi emiterea 

declaraŃiei privind buna guvernare. 

- organizarea unei ConferinŃe în domeniul auditului intern, care va avea drept scop 

diseminarea bunelor practici naŃionale în domeniu, precum şi dezbaterea implementării 

Planului de acŃiuni privind dezvoltarea CFPI pentru anii 2014-2017; 

- informarea repetată despre obligativitatea creării şi suplinirii cu personal a subdiviziunilor 

de audit intern în cadrul autorităŃilor APC şi APL de nivelul II; 

- oferirea suportului autorităŃilor APC şi APL de nivelul II la perfecŃionarea sistemelor de 

MFC şi consolidarea funcŃiei de audit intern; 

- organizarea misiunilor de audit intern pilot mixte, cu antrenarea mai multor UAI, în scopul 

asigurării schimbului de experienŃă şi asimilării tehnicilor de realizare a misiunilor de audit 

intern conform prevederilor SNAI şi NMAISP;  

- perfecŃionarea sistemului de raportare a activităŃii de audit intern, precum şi a sistemului de 

MFC, care să asigure o mai bună comunicare a rezultatelor activităŃii de audit intern şi a 

funcŃionalităŃii MFC, inclusiv a problemelor survenite în desfăşurarea acestor activităŃi. 
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Anexa nr.1 

 

Lista măsurilor din Planul de acŃiuni privind dezvoltarea CFPI pentru anul 2015 

 

 AcŃiuni prevăzute pentru APC  AcŃiuni prevăzute pentru APL de nivelul II 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

1.5 

 

 
 
 

1.8 

 

Mediatizarea problemei privind responsabilităŃile de 

control managerial şi instruirea 

managerilor/angajaŃilor din cadrul EP centrale, 

inclusiv prin suport la locul de muncă1 

Promovarea şi instituirea unei culturi de control 

adecvate în cadrul organelor de specialitate ale 

administraŃiei publice centrale 

Revizuirea regulamentelor interne de funcŃionare a 

subdiviziunilor structurale ale autorităŃilor 

administraŃiei publice centrale şi a fişelor de post 

prin introducerea responsabilităŃilor specifice 

controlului managerial 

Evaluarea sistematică a mediului de control în 

cadrul entităŃilor publice 

 

1.1. 

 

 

 

1.3. 

 

 

1.8. 

 

1.9. 

 

 

 

1.13 

 

 

Mediatizarea problemei privind responsabilităŃile 

de control managerial şi instruirea 

managerilor/angajaŃilor din cadrul entităŃilor 

publice, inclusiv prin suport la locul de muncă  

 Promovarea şi instituirea unei culturi de control 

adecvate în cadrul autorităŃilor administraŃiei 

publice locale de nivelul al doilea  

Evaluarea sistematică a mediului de control în 

cadrul entităŃilor publice 

Instruirea managerilor/angajaŃilor din cadrul 

entităŃilor publice privind managementul 

performanŃelor şi al riscurilor, inclusiv prin suport 

la locul de muncă 

Evaluarea sistematică a managementului 

performanŃelor şi al riscurilor în cadrul entităŃilor 

publice  

1.9. 

 

 

1.10 

 

 

 

 

1.13 

 

 

1.14. 

 

 

1.15. 

 

 

1.18. 

 

 

 

1.21. 

 

 

1.22. 

 

 

1.23. 

 

Instruirea managerilor/angajaŃilor din cadrul EP 

privind managementul performanŃelor şi al 

riscurilor, inclusiv prin suport la locul de  muncă 

PerfecŃionarea sistemelor curente de stabilire a 

obiectivelor şi identificare, evaluare, control, 

monitorizare şi raportare a riscurilor în cadrul 

organelor de specialitate ale administraŃiei publice 

centrale 

Evaluarea sistematică a managementului 

performanŃelor şi al riscurilor în cadrul entităŃilor 

publice  

Instruirea managerilor/angajaŃilor din cadrul 

entităŃilor publice privind identificarea şi descrierea 

proceselor, inclusiv prin suport la locul de muncă 

Identificarea tuturor proceselor operaŃionale şi a 

proceselor de suport din cadrul organelor de 

specialitate ale APC 

Descrierea şi revizuirea, după caz, a proceselor de 

bază din cadrul organelor de specialitate ale 

administraŃiei publice centrale (inclusiv a proceselor 

financiare) 

Evaluarea sistematică ulterioară a descrierii şi 

revizuirii proceselor de bază din cadrul entităŃilor 

publice (inclusiv a proceselor financiare) 

Evaluarea sistemelor curente de informare şi 

comunicare internă şi externă din cadrul entităŃilor 

publice 

Revizuirea, după caz, a sistemelor curente de 

informare şi comunicare internă şi externă din cadrul 

1.14. 

 

 

1.16. 

 

 

1.21. 

 

 

1.22. 

 

 

1.23. 

 

 

1.24. 

 

 

1.25. 

 

2.6. 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

Instruirea managerilor/angajaŃilor din cadrul EP  

privind identificarea şi descrierea proceselor, 

inclusiv prin suport la locul de muncă 

Identificarea tuturor proceselor operaŃionale şi a 

proceselor de suport din cadrul organelor de 

specialitate ale administraŃiei publice centrale 

Evaluarea sistematică ulterioară a descrierii şi 

revizuirii proceselor de bază din cadrul entităŃilor 

publice (inclusiv a proceselor financiare) 

Evaluarea sistemelor curente de informare şi 

comunicare internă şi externă din cadrul entităŃilor 

publice 

Revizuirea, după caz, a sistemelor curente de 

informare şi comunicare internă şi externă din 

cadrul entităŃilor publice 

Monitorizarea continuă a sistemelor de 

management financiar şi control din cadrul 

entităŃilor publice  

Evaluarea sistematică a managementului financiar 

şi controlului din cadrul entităŃilor publice 

Monitorizarea continuă a responsabilităŃilor de 

MFC în cadrul EP, inclusiv: eficacitatea şi 

eficienŃa operaŃiunilor, conformitatea cu cadrul 

normativ aplicabil, siguranŃa şi optimizarea 

activelor şi pasivelor, siguranŃa şi integritatea 

informaŃiei  

Instruirea managerilor/angajaŃilor din cadrul 

entităŃilor publice privind procesul de autoevaluare 

a sistemelor curente de management financiar şi 
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1.24. 

 

1.25. 

 

2.6. 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

 

5.2. 

 

5.4. 

 

6.3. 

 

 

6.5. 

 

 

6.8. 

 

 

8.1. 

 

 

 

 

8.2. 

 

 

 

 

9.2 

entităŃilor publice 

Monitorizarea continuă a sistemelor de MFC din 

cadrul EP 

Evaluarea sistematică a managementului financiar şi 

controlului din cadrul entităŃilor publice 

Monitorizarea continuă a responsabilităŃilor de 

management şi control financiar în cadrul entităŃilor 

publice, inclusiv: eficacitatea şi eficienŃa 

operaŃiunilor; conformitatea cu cadrul normativ 

aplicabil; siguranŃa şi optimizarea activelor şi 

pasivelor; siguranŃa şi integritatea informaŃiei 

Instruirea managerilor/angajaŃilor din cadrul EP 

privind procesul de autoevaluare a sistemelor 

curente de MFC, inclusiv prin suport la locul de 

muncă 

Autoevaluarea, raportarea sistemului de 

management financiar şi control, precum şi emiterea 

declaraŃiei privind buna guvernare 

Mediatizarea în cadrul EP a rolurilor şi 

responsabilităŃilor auditorilor interni 

Desfăşurarea misiunilor-pilot mixte de audit intern 

cu participarea mai multor unităŃi de audit intern  

Instituirea unor mecanisme eficiente de monitorizare 

a implementării recomandărilor de audit intern în 

cadrul organelor de specialitate ale APC 

îmbunătăŃire a calităŃii activităŃii de audit intern în 

cadrul organelor de specialitate ale administraŃiei 

publice centrale 

prevederilor Standardelor naŃionale de audit intern 

şi Normelor metodologice de audit intern în sectorul 

public 

Organizarea şi desfăşurarea sistematică a şedinŃelor, 

întrunirilor, atelierelor de lucru de diseminare a 

bunelor practici şi schimb de experienŃă pentru 

facilitarea organizării şi dezvoltării sistemului de 

MFC în cadrul EP 

Organizarea şi desfăşurarea sistematică a şedinŃelor, 

întrunirilor, atelierelor de lucru de diseminare a 

bunelor practici şi schimb de experienŃă cu 

conducătorii şi angajaŃii unităŃilor de audit intern 

pentru facilitarea exercitării activităŃii de audit 

intern 

Cooperarea şi coordonarea planurilor şi proiectelor 

de acte normative cu Curtea de Conturi 

 

3.2. 

 

 

5.2. 

 

5.4. 

 

6.8. 

 

8.1. 

 

 

 

 

 

8.2. 

 

 

 

 

9.2. 

 

 

 

 

control, inclusiv prin suport la locul de muncă 

Autoevaluarea, raportarea sistemului de MFC, 

precum şi emiterea declaraŃiei privind buna 

guvernare  

Mediatizarea în cadrul entităŃilor publice a 

rolurilor şi responsabilităŃilor auditorilor interni  

Desfăşurarea misiunilor-pilot mixte de audit intern 

cu participarea mai multor UAI 

Elaborarea rapoartelor de audit intern conform 

prevederilor SNAI şi NMAISP 

Organizarea şi desfăşurarea sistematică a 

şedinŃelor, întrunirilor, atelierelor de lucru de 

diseminare a bunelor practici şi schimb de 

experienŃă pentru facilitarea organizării şi 

dezvoltării sistemului de management financiar şi 

control în cadrul entităŃilor publice 

Organizarea şi desfăşurarea sistematică a 

şedinŃelor, întrunirilor, atelierelor de lucru de 

diseminare a bunelor practici şi schimb de 

experienŃă cu conducătorii şi angajaŃii UAI pentru 

facilitarea exercitării activităŃii de audit intern 

Cooperarea şi coordonarea planurilor şi 

proiectelor de acte normative cu Curtea de Conturi 
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Anexa nr.2 
 

Lista UAI din cadrul EP supuse raportării 
 

 
  

 

Entitatea publică, a cărei UAI a raportat privind activitatea anuală 

Academia de ŞtiinŃe a Moldovei 33. Inspectoratul Ecologic de Stat 

2. AgenŃia AchiziŃii Publice 34. IMSP Centrul Republican de Diagnosticare 
Medicală 

3. AgenŃia „Moldsilva” 35. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 

4. AgenŃia „Apele Moldovei” 36. IMSP Institutul Mamei şi Copilului 

5. AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă 37. IMSP Institutul de Medicină Urgentă 

6. AgenŃia de IntervenŃie şi PlăŃi pentru Agricultură 38. IMSP Spitalul Clinic Municipal BălŃi 
7. AgenŃia RelaŃii Funciare şi Cadastru 39. IMSP Centrul Stomatologic Municipal BălŃi 
8. AgenŃia Rezerve Materiale 40. IMSP Institutul Oncologic 

9. AgenŃia Medicamentului 41. IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie 

10. AgenŃia NaŃională pentru SiguranŃa Alimentelor 42. IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie 

11. AgenŃia pentru ProtecŃia Consumatorilor 43. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

12. AgenŃia ProprietăŃii Publice 44. Ministerul Afacerilor Interne 

13. AgenŃia Turismului 45. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

14. Biroul NaŃional de Statistică 46. Ministerul Culturii 

15. Biroul RelaŃii Interetnice 47. Ministerul Dezvoltării Regionale şi ConstrucŃiilor 

16. Cancelaria de Stat 48. Ministerul Economiei 

17. Casa NaŃională de Asigurări Sociale 49. Ministerul EducaŃiei 

18. Compania NaŃională de Asigurări în Medicină 50. Ministerul FinanŃelor 

19. Consiliul Raional Cahul 51. Ministerul JustiŃiei 

20. Consiliul Raional  Dubăsari 52. Ministerul Mediului 

21. Consiliul Raional  Ialoveni 53. Ministerul Muncii, ProtecŃiei Sociale şi Familiei 

22. Consiliul Raional Hînceşti 54. Ministerul SănătăŃii 

23. Consiliul Raional OcniŃa 55. 
Ministerul Tehnologiei InformaŃiei şi 
ComunicaŃiilor 

24. Consiliul Raional Orhei 56. Ministerul Tineretului şi Sportului 

25. Consiliul Raional  Rezina 57. 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor 

26. Consiliul Raional Rîşcani 58. Primăria municipiului Chişinău 

27. Consiliul Raional Soroca 59. Primăria municipiului BălŃi 

28. Consiliul Raional Taraclia 60. 
Serviciul Special pentru InfluenŃe Active asupra 
Proceselor Hidrometeorologice 

29. Departamentul InstituŃiilor Penitenciare 61. Serviciul de Stat de Arhivă 

30. Departamentul PoliŃiei de Frontieră 62. Serviciul Vamal 

31. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 63. 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie         
„N. TestemiŃanu” 

32. Inspectoratul General al PoliŃiei   


