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DADC
DAI
DAJ
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DMF
DMPDC
MF
PAÎC
PMC
PGI
SNAI
SNCI
SIA „RSAP”

Direc ia Audit Intern

Asociația Auditorilor )nterni
Administrația Publică Locală
Autoritățile Administrației Publice Municipale
Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi
Controlul Financiar Public Intern
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Capitolul I. Informații generale
1.1 Statutul auditului intern
Misiunea, viziunea și valorile DAI
Viziunea DA) reprezintă focusarea pe o activitate de audit intern de înaltă performanță,
care răspunde așteptărilor părților interesate, recunoscută ca un partener și consilier de
încredere în realizarea obiectivelor entității.
Misiunea DAI este de a furniza evaluări independente și obiective privind eficacitatea
sistemului de control intern managerial cu scopul de a oferi asigurare și consiliere, asistând
managementul în atingerea obiectivelor și îmbunătățirea proceselor de guvernare.

Valorile adoptate şi promovate de DAI sunt:
 Corectitudinea, integritatea și credibilitatea;
 )ndependența, imparțialitatea și obiectivitatea;
 Profesionalismul și conduita etică.

. . Independența organizațională și funcțională a DAI
Pentru asigurarea independenței necesare desfășurării obiective a activității de audit
intern, DA) este poziționată în subordinea directă a Primarului General al municipiului
Chișinău, în conformitate cu cadrul legal1, asigurându-se accesul şi raportarea directă la
acest nivel, precum şi independenţa funcţională necesară unei activităţi obiective. Prin
atribuţiile pe care le are, DA) exercită o funcţie distinctă şi independentă de activităţile
desfăşurate în cadrul Primăriei Municipiului Chişinău.
Poziționarea în organigramă este una reală, compartimentul de audit intern, nefiind în
subordinea altor persoane cu funcții de conducere din cadrul Primăriei Municipiului
Chișinău.
)ndependența activității de audit intern și obiectivitatea auditorilor interni este asigurată
în conformitate cu normele în vigoare. Situațiile care pot afecta principiile de independență
și obiectivitate sunt semnalate și raportate la momentul apariției acestora.

1.2 Cadrul regulator și procedural

. . Elaborarea, actualizarea și comunicarea Cartei de audit intern
Carta de audit intern reprezintă documentul, care urmărește stabilirea poziţiei structurii
de audit în cadrul entităţii publice; autorizarea accesului la documente, persoane şi bunuri
fizice, necesar îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor de audit intern; definirea sferei de
activitate a auditului intern, etc.
Carta a fost actualizată prin dispoziția Primarului general nr. 874-d la data de 20
decembrie 2019, fiind făcută publică prin plasarea pe pagina web a Primăriei Municipiului
Chișinău.
1

229/2010 Legea privind controlul financiar public intern, art.19, alin. (4)
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. . Codul de conduită etică
Codul privind conduita etică reprezintă un set de principii care trebuie să guverneze
activitatea și comportamentul auditorilor interni. Acesta are scopul de a crea cadrul etic
necesar desfășurării profesiei de auditor intern, astfel încât acesta să își îndeplinească cu
profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu și să
se abțină de la orice faptă, care ar putea să aducă prejudicii instituției sau autorității
publice în care își desfășoară activitatea.

Codul etic al auditorului intern/angajatului din cadrul DA) a PMC a fost actualizat și
aprobat prin decizia CMC nr. 4/12 din 13.12.2019, fiind asigurată respectarea acestuia,
fără înregistrarea cazurilor de încălcare, așa cum s-a constatat cu ocazia evaluării
rezultatelor fiecărei misiuni de audit intern.

. . Politici și proceduri
Direcția audit intern se conduce în activitate de un manual de politici și proceduri, elaborat
la nivel de subdiviziune, în conformitate cu prevederile SNAI 2040 „Politici și proceduri”,
potrivit căruia conducătorul subdiviziunii de audit intern stabilește politici și proceduri în
vederea ghidării activității de audit intern. Politicile și procedurile activității de audit sunt
adaptate la specificul entității publice, manualul fiind pus în aplicare începând cu ianuarie
2015 și actualizat, pentru prima dată, în perioada de raportare.

Capitolul II. Rezultatele activității de audit intern
. . Impactul auditului intern
management al riscului și control

asupra

proceselor

de

guvernanță,

În conformitate cu SNA)
„Natura activității”, auditul intern evaluează și contribuie
la îmbunătățirea proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernare a
entității publice, utilizând o abordare sistematică și metodică. Conștientizând importanța
alinierii la cerințele standardelor profesionale, DAI a depus toate eforturile posibile pentru
a contribui la aducerea valorii noi pentru entitate.
Managementul riscurilor
În perioada de raportare, în scopul îmbunătățirii continue a controlului intern prin
stabilirea modalităților de identificare și evaluare a riscurilor potențiale, precum și
stabilirea/ implementarea măsurilor de control conform „Procedurii de management al
riscurilor în cadrul autorităților publice municipale”, aprobată prin dispoziția PGI nr. 1114-d
din 13.12.2017 au fost desfășurate activități de consiliere orientate spre conștientizare,
învățare și spre dezvoltarea abilităților practice ale managerilor de diferite nivele și ale
personalului din cadrul entităților publice, inclusiv prin activitatea în teren a auditorilor în
cadrul misiunilor de audit. Totodată, în cadrul angajamentelor de asigurare, sunt abordate
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riscurile asociate proceselor auditate, inclusiv riscurile de fraudă și corupție. DA) ocupă
poziția unui mesager activ în cadrul entității, diseminând bunele practici în domeniu, dar și
sesizând, după caz, cu privire la riscurile, care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite.

Controlul
Activitatea de audit intern a contribuit la adăugarea de valoare nouă în cadrul autorității
publice prin recomandările formulate cu ocazia misiunilor de audit intern. Anumite
recomandări au determinat structurile auditate să-și perfecționeze activitățile, să-și
îmbunătățească procesele și să-și consolideze sistemul de control intern managerial, astfel
încât de la un audit la altul să fie remarcate anumite progrese, atât la nivel de preocupare,
cât și la nivel de acțiuni concrete. Controlul intern, fiind un sistem dinamic și nu unul static,
necesită o dezvoltare continuă, iar preocuparea managerilor pentru acest aspect reprezintă
o constantă indispensabilă. Astfel, doar prin angajamentul și efortul depus pentru
implementarea recomandărilor și soluționării deficiențelor constatate de audit, pot
interveni schimbările așteptate.

Guvernanța
Auditul intern are o contribuție semnificativă la îmbunătățirea proceselor de guvernare,
prin furnizarea serviciilor de asigurare și consiliere referitor la procesele respective.
Un factor de considerat este că, auditul a făcut o prioritate strategică din a lucra proactiv în
colaborare cu managementul de toate nivelurile, cu scopul de a ajuta la conștientizarea
importanței activității de management prin prisma principiului „triunghiului răspunderii”,
care de fapt, reprezintă piatra de temelie a bunei guvernări .
Aceasta presupune necesitatea existenței unui echilibru între responsabilitate (ceea ce
trebuie să facă un manager de orice nivel) autoritate (puterea de a lua decizii și de a
gestiona resursele) și răspundere darea de seamă față de cei care le-au încredințat pe
primele două .
De asemenea, auditul intern pledează pentru integrarea în gândirea și abordarea
managerială a celor „ E”, însemnând economie, eficiență și eficacitate. Or, toate cele
menționate, de rând cu respectarea principiilor de transparenţă, legalitate şi echitate, etică
şi integritate, sunt indispensabile bunei guvernări, răspunderea managerială pentru
asigurarea acesteia fiindu-i atribuită prin lege managerului entității publice.
Totuși, atât auditul intern, cât și alți furnizori de asigurare, remarcă existența în continuare
a unor rezerve semnificative ce țin de managementul riscului, eficiența activităților de
control existente, precum și de anumite procese de guvernare, aspecte, care necesită a fi
abordate cu diligența și promptitudinea corespunzătoare.
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Activitatea directă de audit

. . Analiza în dinamică
Pornind de la menirea pe care o are, DA) efectuează evaluări independente şi obiective ale
proceselor desfășurate de către Primăria municipiului Chişinău şi instituţiile din subordine,
cu scopul de a oferi asigurare şi consiliere, asistând managementul în atingerea
obiectivelor.
În anul
, Direcția audit intern, de altfel ca și întreaga omenire, s-a confruntat cu o
provocare fără precedent, în contextul pandemiei, generată de virusul COV)D-19. Criza
pandemică a solicitat din partea auditului intern un nivel maxim de flexibilitate, precum și
recunoașterea rapidă a riscurilor emergente. În pofida tuturor dificultăților, care și-au făcut
loc în activitatea de audit intern, a existat o reacție promptă la situația de criză, fiind
actualizate prioritățile și orientate spre necesitățile caracteristice contextului.
Flexibilitatea și abordarea constructivă a permis executarea Planului activității de audit
pentru anul 2020 actualizat, inclusiv realizarea mai multor activități supra plan.
Astfel, constatăm faptul că, în perioada raportată, DA) a realizat 10 misiuni de audit în
raport cu 9 planificate.
Aria de aplicabilitate a misiunilor de audit realizate a cuprins 30 unităţi auditate (în anul
2019:28).
Ca rezultat al misiunilor de audit efectuate au fost întocmite 10 Rapoarte de audit intern
(2019:6), inclusiv un raport intermediar, elaborat în rezultatul monitorizării pe parcursul
situației de urgență a modului de valorificare a resurselor alocate pentru prevenirea și
combaterea infecției COV)D- de către instituțiile medico-sanitare publice, preturile de
sector, DGLCA și DGTPCC. Rapoartele de audit intern reprezintă produsul final al misiunii
de audit și reflectă constatările situaţiei existente, cauzele şi efectele acestora, precum şi
recomandările înaintate în scopul îmbunătățirii proceselor auditate.

În total, în rezultatul misiunilor de audit efectuate în anul 2020, au fost formulate 70
constatări și oferite 134 recomandări. Recomandările sunt orientate atât spre corectarea,
remedierea situaţiilor existente, cât şi spre prevenirea unor eventuale situaţii de risc.
Totodată, recomandările oferite abordează cauzele ce au generat deficiențele constatate,
având drept scop fortificarea procedurilor de control existente, sau instituirea unor
proceduri noi.
Rapoartele de audit intern au fost prezentate Primarului General, managerilor operaţionali
ai unităţilor auditate/ implicate în procesele auditate, precum și altor părți interesate după
caz.
Activitatea directă de audit în cursul anului
20 a consumat circa 77,5 la sută din
resursele de timp disponibile. Misiunile de audit planificate au fost acoperite cu 516
om/zile, ceea ce a constituit 63,8 la sută din activitatea directă de audit, care include și
misiunile ad-hoc, activitățile de consiliere neplanificate și cele de urmărire a
recomandărilor de audit.
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Efortul depus de către angajații DA) pentru realizarea tuturor activităților de audit în anul
2020 și dinamica pentru anii
-2020 se prezintă în diagrama ce urmează.
Efortul depus pentru realizarea activităților de audit
în perioada 2010-2020 (om/ore)
7968
6376

6408

6328

5752

5648

7704
6240
4128

1664

1840

1480
1432
480

1304
832
624
688
192
296
0 048
280
128
56
2010
2011
2012
2013

2344
1928

2520
1856
1344

800
0
208
2014
2015

Audite planificate

Audite ad-hoc

Activit iădeămonitorizare

Alteăactivit i

2760
2168
2248
1880
1880
1056
1416
912
696
872
1408
656
696
792
744
528
776
384
88
144
344
2016
2017
2018
2019
2020
Activit iădeăconsiliere

figura A.
)nformaţia prezentată în figura A relevă faptul că, efortul depus pentru realizarea
activităţilor directe de audit până în anul
7 a fost în creștere continuă. Începând cu
anul
se evidențiază diminuarea activităților, dat fiind reducerea numărului de
angajați în Direcție de la 7 persoane în perioada de referință, până la în anul
cu o
mică creștere în perioada de raportare – până la persoane. În același timp, activitățile de
consiliere sunt în evoluție instabilă, ceea ce denotă că activitatea Direcției a fost orientată
preponderent către angajamentele de asigurare planificate în baza analizei factorilor de
risc, iar solicitărilor privind activitățile de consiliere s-a răspuns în limita disponibilului de
resurse.
Începând cu anul
se evidențiază micșorarea numărului misiunilor de audit efectuate,
situație condiționată de: efectuarea auditelor „pe orizontală” în cadrul tuturor
subdiviziunilor APM (misiunile – 76, 77, 85), fapt ce necesită resurse suplimentare de timp,
dar și de fluxul negativ al personalului în cadrul DA).
De menționat că, datorită factorului indicat mai sus, numărul mediu de zile utilizate pentru
realizarea unei misiunii de audit intern în anul
8 a constituit 43,4 zile, cea mai mare
valoare pentru indicatorul dat înregistrat în ultimii ani (vezi figura B). Totodată, urmează
a fi reținută atenția supra faptului că, în perioada de raportare acest indicator este de ,
zile, situație generată de renunțarea la misiunile în format lărgit „ pe orizontală”, dat fiind
contextul de criză pandemică, respectiv adoptarea abordării planificării misiunilor cu
perioadă mai restrânsă.
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Durata medie a unei misiuni de audit realizate
în anii
6-2020 (zile)
Anul 2020
Anul 2019

27,5
31,5

Anul 2018

43,4

Anul 2017

31,1
Anul 2016

33,7

figura B.

2.2.2 Angajamentele anului 2020 - prezentare generală
Angajamentele realizate în cursul anului
20 au cuprins o gamă variată de subiecte,
rezultatele cărora au concentrat atât laturile pozitive, cât și deficiențele, pentru
soluționarea cărora, dar și pentru prevenirea unor situații de risc, au fost înaintate
recomandări pertinente.

Misiunea 01–1/87 – 2020 cu titlul „Există posibilități de îmbunătățire a
modului de gestionare a pasajelor subterane din municipiul Chișinău?” s-a
desfăşurat în perioada 15.01 – 06.03.2020 în cadrul DGTPCC și Î.M. „Exdrupo”.
Auditul a acoperit activitățile aferente procesului prenotat, punând accent pe: i) evidența și
inventarierea suprafețelor/spațiilor PSP; ii) gestionarea cheltuielilor aferente întreținerii
și reparației; iii) administrarea plăților aferente utilizării spațiilor PSP.
Rezultatele misiunii de audit relevă deficienţe majore privind modul de gestionare a
pasajelor subterane, inclusiv:
- Monitorizarea și controlul insuficient asupra folosirii raționale și după destinație a
terenurilor adiacente PSP;
- Abordarea superficială a activităților de întreținere a PSP, amplificată de lipsa
monitorizării adecvate din partea DGTPCC asupra volumului și calității lucrărilor
executate;
- Monitorizarea inadecvată a modului de executare a contractelor de locațiune, acceptarea
sublocațiunii spațiilor, precum și neasigurarea plenitudinii calculării și încasării plăților
pentru locațiunea spațiilor PSP.
Situaţiile constatate au fost determinate de executarea fără diligența cuvenită a sarcinilor
atribuite; lipsa unor activități de control adecvate; informarea și comunicarea deficitară în
cadrul procesului; tertipuri și înțelegeri ascunse privind gestionarea PSP.

1
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Misiunea 01–2/88 - 2020: „Evaluarea procesului de gestionare a bunurilor
imobile cu statut nelocativ din proprietatea publică municipală” s-a desfăşurat
în perioada 03.02.2020 – 27.03.2020

Auditul a acoperit activitățile aferente organizării și derulării procesului de gestionare a
bunurilor imobile cu statut nelocativ, proprietate municipală, cuprinzând etapele: i) cadru
organizațional pentru realizarea obiectivelor operaționale aferente procesului de
gestionare a bunurilor imobile; ii) formarea registrului bunurilor imobile ale municipiului
Chișinău; iii) adjudecarea dreptului de locațiune pentru bunurile imobile proprietate
publică municipală; iv) administrarea plăților aferente utilizării bunurilor imobile cu statut
nelocativ.
În rezultat au fost constatate un şir de deficienţe, exprimate prin tergiversarea efectuării
inventarierii patrimoniului municipal fapt ce generează riscurile privind utilizarea
imobilelor contrar destinaţiei, înstrăinarea ilegală a acestora, precum şi denaturarea
datelor din Registrul patrimoniului municipal; selectarea titularilor contractelor de
locațiune / privatizare a bunurilor imobile prin negocieri directe în detrimentul organizării
licitațiilor publice, ceea ce a limitat municipalitatea în posibilitatea obținerii celor mai bune
oferte în vederea sporirii veniturilor în bugetul local; tergiversarea emiterii deciziilor
privind aprobarea dreptului de locațiune sau prelungirii valabilității acestuia;
monitorizarea insuficientă a modului de executare a contractelor de locațiune, etc.

3

Misiunea 01–3/89 - 2020: „Auditul gestionării sistemului de control acces și

supraveghere video prin mijloace video din cadrul Primăriei municipiului
Chișinău” s-a desfăşurat în perioada 05.05.2020– 05.06.2020.

Domeniile cheie supuse auditării în cadrul acestui angajament au fost :
- evidența cheltuielilor aferente achiziționării și întreținerii SCA;
- dezvoltarea și mentenanța sistemului prin gestionarea operativă și eficientă a SCA;
- valorificarea posibilităților tehnice de funcționare ale SCA;
- asigurarea securității și integrității datelor stocate și prelucrate;
- utilizarea datelor generate de sistem în condiții de securitate, fiabilitate şi
disponibilitate a acestora.
Concluziile desprinse din constatările auditului relevă existența unui șir de
disfuncționalități, care au fost determinate de (i) insuficienţa reglementărilor interne
menite să asigure activităţi suficiente de control şi exercitarea adecvată a atribuţiilor
personalului implicat în gestionarea SCA; (ii) gestionarea insuficientă a bunurilor
componente ale SCA; (iii) admiterea neconformităților în achiziționarea SCA și a
echipamentului component; (iv) lipsa unor activități de control adecvate; (v) controalele
)T insuficiente pentru a asigura exactitatea, integritatea și acuratețea datelor procesate,
precum și fiabilitatea și disponibilitatea datelor.
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Misiunea 01–4/90 - 2020: „Evaluarea procesului de gestionare a patrimoniului,

veniturilor și cheltuielilor de către Î.M. „Direcția parcurilor, cultură și odihnă”

s-a desfăşurat în perioada 17.06.2020 – 23.07.2020.
Obiectivul principal al auditului a constat în determinarea faptului dacă
controalele manageriale instituite în cadrul Î.M. DPCO permit gestionarea patrimoniului,
veniturilor și cheltuielilor întreprinderii în condiții de conformitate și eficiență.
S-au constatat un șir de neconformități, inclusiv: (i) neînregistrarea clădirilor în cadastrul
bunurilor imobile, (ii) inventarierea superficială a elementelor patrimoniale, (iii)
neasigurarea reevaluării imobilelor, (iv) scoaterea neconformă din uz a acestora, (v)
monitorizarea defectuoasă a contractelor de cedare în locațiune a activelor neutilizate, fapt
ce denotă vulnerabilitatea procedurilor de control intern, care generează riscuri asociate
integrității patrimoniului, rezultatului financiar, precum și realizării obiectivelor
operaționale ale întreprinderii.

5

Misiunea 01–5/91 - 2020: „Auditul procesului de informare și comunicare în

cadrul PMC, punând accent pe circulația documentelor aferente procedurilor de
personal”, desfășurată în perioada 17.06.2020 – 23.07.2020.

Misiunea de audit a avut ca obiectiv evaluarea, prin prisma sistemului de control intern
existent, a procesului de informare şi comunicare în cadrul Primăriei municipiului
Chişinău, în scopul identificării şi excluderii eventualelor lacune și oferirea recomandărilor
de îmbunătățire.
Domeniul de aplicare a auditului a cuprins instrumentele utilizate în procesul de informare
și comunicare a informației în cadrul PMC, inclusiv procesul de management al
documentelor, cu accent pe procedurile de personal.
Concluziile generale relevă necesitatea întreprinderii unor măsuri concrete în vederea
consolidării instrumentelor de comunicare a informației, inclusiv pe segmentul de
circulație a documentelor în cadrul PMC.

6

Misiunea de consiliere 01–6/92 - 2020: „Evaluarea procesului de planificare

și raportare a activităților în cadrul autorităților administrației publice ale
municipiului Chișinău” s-a desfăşurat în perioada 07.08.2020 – 04.09.2020.

Aspectele cheie supuse auditării au cuprins:
- inițierea și realizarea procesului de planificare a activităților pentru anul
, la
nivelul administrației municipiului Chișinău, precum și la nivel de subdiviziuni
structurale în parte;
- inițierea și realizarea procesului de raportare a activităților pentru anul 2019, la
nivelul administrației municipiului Chișinău precum și la nivel de subdiviziuni
structurale în parte.
În rezultatul misiunii desfășurate s-a constatat, că procesul de planificare și raportare a
activităților la nivelul AAPL Chișinău, în ultima perioadă de timp, a înregistrat anumite
progrese. Cu toate acestea, auditul relevă rezerve substanțiale, aferente atât designului
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arhitecturii procesului, cât și modului de funcționare a acestuia, inclusiv
necorespunderea sistemului de planificare și raportare a activităților cu Standardele
naționale de control intern aferente2, comportând riscuri privind utilizarea ineficientă a
resurselor, întreruperea activităților, precum și știrbirea imaginii AAPL.

Misiunea 01–7/93 - 2020: „Evaluarea modului de gestionare a patrimoniului
și resurselor bugetare, destinate culturii, cultelor și odihnei” s-a desfășurat în
perioada 09.09-07.10.2020.
Misiune ad-hoc, inițiată la indicația Primarului General, fiind motivată de necesitatea
furnizării asigurării privind procedurile de control aplicate în procesul supus auditării și
capacitatea acestora de a reduce eventualele riscuri, inclusiv pentru a oferi recomandări de
îmbunătățire.
Auditul a scos în evidență un șir de deficiențe cu impact nefast asupra gestionării și
valorificării patrimoniului, utilizării resurselor bugetare, materiale și umane. Toate acestea
sunt condiționate de vulnerabilitățile controlului intern managerial, exprimate prin: (i)
lipsa procedurilor de monitorizare și raportare a activităților aferente manifestărilor
culturale; (ii) carențele mediului de control și superficialitatea managementului riscurilor
asociate activităților unității auditate; (iii) interpretarea incorectă a normei legale aferente
retribuirii muncii; (iv) inacțiunile unității auditate în aspecte ce țin de valorificarea
judicioasă a patrimoniului încredințat în gestiune, precum și a altor resurse, aflate în
administrare; (v) aplicarea incorectă a cadrului normativ aferent achizițiilor publice, etc.

7

8

Misiunea 01–8/94 - 2020: „Evaluarea procesului de elaborare, promovare,

aprobare și monitorizare a executării actelor administrative normative de către
autoritățile administrației publice municipale” s-a desfăşurat în perioada

12.10.2020 – 25.11.2020.
Auditul a cuprins activitățile aferente procesului de elaborare, promovare, aprobare și
monitorizare a actelor administrative cu caracter normativ, desfășurat de către autoritățile
administrației publice municipale.
Auditul realizat a constatat un șir de deficiențe, condiționate de: (i) practica lacunară a
procesului de avizare și expertizare a proiectelor actelor normative; (ii) aplicarea
neconformă a normelor legale aferente procesului de elaborare a proiectelor actelor
normative și transparenței procesului decizional și (iii) accesarea anevoioasă a
informațiilor electronice aferente.
Misiunea 01–9/95 - 2020: „Evaluarea conformității și eficienței achizițiilor
publice realizate de către autoritățile publice municipale” s-a desfăşurat în
perioada 15.10 – . .
în cadrul PMC și DGTPCC.
Obiectivul auditului a constat în evaluarea eficienței și conformității procedurilor de

9

2

OMF nr.189/2015 Cu privire la aprobarea Standardelor na ionale de control intern în sectorul public, SNCI 7-9
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achiziții publice și impactul acestora asupra utilizării raționale a mijloacelor financiare
bugetare, punând accentul pe funcționalitatea măsurilor de control intern.
Rezultatele misiunii de audit relevă existența unui șir de vulnerabilități atât la faza de precontractare, cât și la cele de contractare și de executare. Situaţiile descrise sunt
condiționate de (i) familiarizarea insuficientă de către persoanele responsabile cu
modificările aplicate cadrului regulator aferent AP; (ii) abordarea superficială a
responsabilităților delegate în cadrul grupurilor de lucru pentru achiziții; (iii)
supravegherea insuficientă a modului de exercitare a atribuţiilor personalului implicat,
precum și de; (iv) nivelul limitat de conștientizare a importanței procesului auditat.
În vederea creșterii eficacității procedurilor de control intern instituite în procesul de AP şi
alinierea activităților auditate principiilor bunei guvernări auditorii au înaintat un șir de
recomandări pertinente.

Misiunea de consiliere 01–10/96 - 2020: „Auditul gestionării resurselor
destinate combaterii „COVID-19” a fost inițiată în luna martie a anului
,
urmând a fi desfășurată pe perioada stării de urgență în sănătate publică.
Aspectele cheie supuse auditării cuprind:
- inițierea și realizarea procedurilor de achiziții publice a bunurilor și serviciilor
destinate prevenirii și combaterii infecției COV)D-19;
- monitorizarea modului de executare a contractelor de achiziții, inclusiv a prețurilor la
bunurile achiziționate.
Aria de aplicabilitate a auditului a acoperit activitățile aferente procesului prenotat în
cadrul instituțiilor medico-sanitare publice municipale, preturilor de sector, DGASS,
DGTPCC și DGLCA. În luna noiembrie a fost elaborat Raportul intermediar privind
rezultatele auditului la situația din
. .
, care s-a adus la cunoștința Primarului
General.
Auditul a menționat despre: (i) utilizarea exagerată a procedurilor de achiziții
necompetitive – contracte de valoare mică și negocieri fără publicare; (ii) discrepanțe
de prețuri la bunuri omogene procurate pentru combaterea virusului COV)D-19, precum și
(iii) neraportarea achizițiilor efectuate, conform reglementărilor aferente, ceea ce
denotă fie anumite lacune în informare și comunicare, fie un nivel scăzut de
răspundere managerială.

10

În scopul corectării disfuncționalităților constatate și îmbunătățirii proceselor auditate
prin fortificarea controalelor interne, cu respectarea normelor legale, au fost formulate
recomandări, care urmează să fie abordate cu proximitatea și responsabilitatea necesară
de către administratorii proceselor.

. . Activitățile de consiliere

Adițional la angajamentele directe de audit planificate, DA) a realizat activități de
consiliere în diverse chestiuni ce ţin de eficientizarea proceselor şi/ sau expunerea pe
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marginea unor proiecte de documente parvenite pentru avizare atât din interiorul entităţii,
cât şi din exteriorul acesteia.
Activitatea de consiliere a fost desfăşurată ca urmare a solicitării conducerii superioare şi
managerilor operaţionali din cadrul subdiviziunilor, axându-se în principal pe:
‐ organizarea seminarelor de instruire în domeniul controlului financiar public intern,
inclusiv: autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și
emiterea Declarației de răspundere managerială;
‐ managementul performanțelor;
‐ expunerea de opinii referitor la diverse probleme manageriale,
‐ acordarea asistenţei la locul de muncă în aspecte ce ţin de dezvoltarea CIM.

Consilierea prin intermediul activităţilor de informare a vizat următoarele subiecte:
- întocmirea Raportului anual privind evaluarea C)M și emiterea Declarației de
răspundere managerială;

‐
‐
‐
‐
‐

managementul riscurilor in contextul Planului de acțiuni al AAPL;

actualizarea registrului riscurilor/înregistrarea și evaluarea riscurilor reziduale;
completarea Fișei de evaluare a funcționarului public;

consultații în domeniul organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice;

privind modul de executare a deciziei CMC cu privire la efectuarea achizițiilor prin
intermediul sistemului electronic de achiziții M-Tender și plafonul limită aplicabil;

‐ interpretarea prevederilor Legii
publici;

/

cu privire la salarizarea funcționarilor

‐ cu privire la reținerile impozit pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat

obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală din indemnizația
de eliberare din serviciu;

‐ cu privire la indicatorii cheie de performanță;
‐ determinarea venitului ratat urmare a construirii pe terenul municipal transmis în

arendă a blocurilor locative.
Astfel, în perioada raportată au fost acordate 67 consultații în oficiu și prin telefon, cu o
durată medie de circa 0 min/ per consultație.
Consiliere prin intermediul activităților de instruire.
În cursul anului 2020, de către DA) au fost organizate 2 activități de instruire și dezvoltare
a capacităților personalului implicat în procese de importanță sporită pentru APL cu
participarea angajaților din cadrul autorităților și instituțiilor publice din mun. Chișinău.
Astfel,
‐ la data de . .
de către DAI, în colaborare cu DAPL a fost organizat atelierul
de lucru „Cu privire la raportarea sistemului de control intern managerial și
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emiterea Declarației de răspundere managerială” la care au participat
angajați ai
AAPM, coordonatori ai sistemului CIM;
la data de
. .
, DA) a desfășurat seminarul de instruire cu genericul
„Managementul performanțelor – aspecte privind planificarea și raportarea” pentru
de angajați ai AAPM.

Activitățile ad-hoc de consiliere formalizate s-au axat pe aspecte de interes sporit pentru
managementul PMC și au constat în:
‐ oferirea consilierii DGAURF pentru elaborarea proiectului de decizie Strategia PUG
Chișinău;
‐ înserarea în Raportul anual consolidat privind controlul intern managerial a opiniei
auditului intern privind funcționalitatea componentelor sistemului C)M a Primăriei
municipiului Chișinău;
‐ sistematizarea informației cu privire la măsurile întreprinse de subdiviziunile APM în
vederea consolidării sistemului de control intern managerial, în temeiul prevederilor
dispoziției PG nr.
-d din 08.09.2020;
‐ elaborarea proiectului Strategiei de comunicare;
‐ înaintarea propunerilor pentru soluționarea problemei privind efectuarea achizițiilor
publice pentru asigurarea procesului de alimentație în grădinițe;
‐ elaborarea Formularului Raportului săptămânal al Pretorului sectorului;
‐ întocmirea modelului Raportului cu privire la progresul înregistrat în realizarea Planului
de acțiuni pentru anul 2020;
‐ oferirea consilierii Î.M. AGSV în elaborarea răspunsului la prescripția )nspecției
financiare;
‐ perfectarea avizelor la proiectele de decizii ale:
 DGLCA „Cu privire la aprobarea planului de acțiuni privind implementarea
cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi a RM”
 DGETS „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției
generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției
economico-financiare din cadrul acesteia”
 DMPDC „Despre aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și
funcționare a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului
municipal Chișinău, statul de personal și organigrama acesteia”
De asemenea, menționăm participarea angajaților DA) în grupuri de lucru, desemnate
de către PG, inclusiv prin dispozițiile nr:
‐ 241-d din 29.05.2020 – pentru verificarea corectitudinii gestionării patrimoniului
public și executării bugetului de către DMPDC;
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396-d din 07.08.2020 – pentru verificarea corectitudinii gestionării patrimoniului,
utilizării mijloacelor și rezultatelor activității manageriale în cadrul ÎM Regia
„Autosalubritate”;
393-d din
. .
pentru revizuirea sistemului de impozite și taxe locale și
elaborarea metodologiei de stabilire a taxelor locale în mun. Chișinău, DAI venind cu
propuneri, rezultate din analiza comparativă a sistemului de taxe locale aplicat în
AAPL din RM și experiența internațională in aplicarea impozitelor locale;
680-d din . .
pentru supravegherea obiectivelor proiectelor investiționale în
cadrul căruia s-a asigurat un șir de activități de consiliere, inclusiv evaluarea unui
proiect investițional pe domeniul de competență cu formularea concluziilor de rigoare.

În conformitate cu indicația PG nr. / din . .
DA) a colectat și sistematizat
informația cu privire la Planurile de acțiuni privind implementarea recomandărilor Curții
de Conturi de către subdiviziunile municipale, cu prezentarea rezultatelor către conducere.

DA) a elaborat și prezentat Comisiei de control al finanțelor publice a Parlamentului
Republicii Moldova informații ample referitor la:
- măsurile întreprinse în vederea remedierii observațiilor și implementării
recomandărilor, conținute în Raportul auditului asupra situației financiare a
municipiului Chișinău pe anul
, aprobat prin (CC nr. 94 din 17.12.2018;
- rezultatele audierii Raportului misiunii de follow-up aferentă implementării
cerințelor și recomandărilor aprobate prin (otărârea Curții de Conturi nr. din
februarie
cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și
gestionării patrimoniului public, precum și impozitării bunurilor imobile.

. . Urmărirea implementării recomandărilor de audit intern

Urmărirea recomandărilor este un proces prin care se constată caracterul adecvat,
eficacitatea și oportunitatea acțiunilor întreprinse de către unitățile auditate, urmare a
misiunilor de audit efectuate.
În anul 20 urmărirea recomandărilor s-a efectuat în conformitate cu normele în vigoare
și procedurile interne existente prin intermediul unui șir de instrumente, cum ar fi:
‐ acumularea informaţiilor verbale de la persoanele responsabile de întreprinderea
acţiunilor preconizate în Planurile de acţiuni;
‐ solicitarea de la unitățile auditate a informaţiei privind acţiunile realizate pentru a
implementa recomandările şi a soluţiona deficienţele identificate în timpul
misiunilor de audit intern, prin intermediul chestionarelor formalizate;
‐ examinarea documentelor justificative prezentate de către unitățile auditate în
vederea confirmării faptului implementării recomandărilor auditului intern;
‐ verificarea ulterioară a nivelului de implementare a recomandărilor cu ieşirea la faţa
locului.
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În perioada de referință au fost realizate 3 verificări ulterioare, care au vizat evaluarea
gradului de implementare a recomandărilor asumate de către unitățile auditate în
rezultatul misiunilor de audit, aferente:
‐
procesului de încadrare în serviciul public a personalului și evoluția carierei
funcționarilor publici;
‐
procesului de gestionare a patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor de către Î.M. „Piața
Centrală”;
‐
măsurilor întreprinse în vederea dezvoltării infrastructurii și bazei tehnico-materiale
a instituțiilor de învățământ, punând accentul pe lucrările de reparație a sediilor
acestora.
Având în vedere anvergura activităților de audit intern și numărul mare de recomandări,
aflate sub monitorizare, DA) utilizează o aplicație informatică, elaborată în acest sens.
Astfel, la data de 31.12.2020, situația privind implementarea recomandărilor se prezintă,
după cum urmează.
Toate recomandările oferite în cadrul misiunilor de audit, efectuate în perioada de
raportare, au fost acceptate de către managementul operațional. Pentru implementarea
recomandărilor au fost stabilite măsuri concrete, termene și responsabili, aspecte
formalizate în planurile de acțiuni aprobate.

În cursul anului în discuție, în proces de monitorizare s-au aflat 373 de recomandări, din
care 75 de recomandări cu termen de implementare cuprins în perioada
. . 31.12.20(inclusiv: 53 recomandări aferente misiunilor de audit, efectuate în anul 20, 22
de recomandări aferente misiunilor de audit efectuate în perioadele precedente ; 84 de
recomandări, care au termenele de implementare în perioadele următoare și 214 de
recomandări cu termene de implementare depășite. Nivelul de implementare a
recomandărilor acceptate de către management (289), care urmau a fi implementate
cumulativ, până la finele perioadei de raportare, inclusiv cele cu termen de implementare
depășit, se prezintă după cum urmează:
 implementate integral - 70,24%
 implementate parţial –15,57%
 neimplementate – 14,19%
Descrierea detaliată a statutului implementării recomandărilor de audit se regăseşte în
Anexa nr.1
Concomitent, urmează a fi accentuat faptul că, DA) nu exclude posibilitatea raportării de
către unitățile auditate a unor rezultate eronate.
În acest context menționăm că, implementarea recomandărilor, raportarea veridică a
stadiului/ modului de implementare și a efectelor produse reprezintă o
responsabilitate nemijlocită a conducerii unităților auditate.
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De asemenea, subliniem faptul că, unele subdiviziuni, refuză sau
tergiversează prezentarea informațiilor solicitate de către DA) în
cadrul procesului de monitorizare a implementării recomandărilor,
astfel încălcând prevederile art.
alin.
lit. f din Legea 229/ 2010
privind controlul financiar public intern, dar și dispozițiile Primarului
General privind aprobarea rezultatelor misiunilor de audit.
Menționăm că, prin neimplementarea recomandărilor de audit, riscurile identificate rămân
înafara controlului, generând efecte nefaste pentru municipalitate, iar, efortul depus de
către funcția de audit intern nu poate adăuga valoarea scontată.

Acţiunile întreprinse de către unităţile auditate în vederea implementării recomandărilor
de audit în perioada raportată, au avut atât impact corectiv, cât şi impact de prevenire sau
minimizare a riscurilor emergente, iar prezentarea detaliată a acestora se regăseşte în
Anexa nr. 2.

. . Opinie agregată cu privire la controlul intern
În baza rezultatelor angajamentelor de audit realizate în cursul anului 20, precum și a
activităților conexe desfășurate, auditul intern concluzionează următoarele.
Sistemul de control intern în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău și a structurilor din
subordine înregistrează anumite evoluții, deși lente, dar importante pentru dezvoltarea
continuă.
În acest sens, este de menționat că, în perioada de gestiune s-au întreprins măsuri concrete
în vederea identificării soluțiilor de îmbunătățire a procesului de planificare și raportare a
activităților.
Un pas important în consolidarea controlului intern managerial îl reprezintă inițierea
reformei structurii organizaționale a autorităților administrației publice municipale.
Măsuri concrete sunt inițiate pe segmentul de gestionare a patrimoniului municipal,
precum și pe cel financiar contabil.
În perioada de gestiune au fost făcuți primii pași în digitalizarea sistemului de management
al documentelor, precum și a altor domenii importante, care necesitau, fie optimizare, fie
diminuarea implicării factorului uman. Este important să menționăm progresul înregistrat
în tonalitatea de vârf a instituției și nivelul sporit de interes și preocupare al acesteia,
aferent fortificării componentelor sistemului de control intern managerial.
Totuși, în rezultatul misiunilor de audit efectuate au fost semnalate anumite deficiențe în
funcționalitatea activităților de control, care necesită să intre în atenția responsabililor de
procese.
Astfel, remarcăm rezerve mari în ceea ce privește managementul
riscurilor și
documentarea proceselor la nivelul subdiviziunilor, dar și în cadrul Primăriei Municipiului
Chișinău.

Direc ia Audit Intern

- 21 -

RAPORT privind activitatea de audit intern

2020

În concluzie, dezvoltarea și consolidarea sistemului de control intern managerial este
afectată inclusiv de faptul că:
unii manageri operaționali manifestă în continuare lipsă de preocupare, sau o
abordare superficială referitor la implementarea componentelor sistemului de
control intern managerial, acestea rămânând nefuncționale sau cu o eficiență redusă
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------tempoul în care decurge conformarea la standardele de control intern a sistemului
de management al resurselor umane pe toate segmentele aferente, precum și a
managementului performanțelor este unul extrem de lent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------nu este încă pus accentul necesar pe procedurile de control, menite să asigure: i
eficiența și eficacitatea operațiunilor; (ii)integritatea patrimoniului; (iii)
conformitatea cu cadrul normativ și reglementările interne; (iv) fiabilitatea
informației
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------persistă influența politicului în procesul de luare a deciziilor cu impact direct sau
indirect asupra CIM.

. . Activități indirecte
2.3.1 Colaborarea cu structurile de profil

Împărtășirea experienței
Direcția audit intern, dintotdeauna a manifestat deschidere pentru stabilirea relațiilor de
colaborare în domeniul de competență, precum și pentru împărtășirea experienței.
Astfel, la solicitarea Procuraturii Generale, pe data de 11.09.2020 reprezentantul DAI a
participat în calitate de moderator la atelierul de lucru cu genericul „)dentificarea și
documentarea proceselor de bază”, adresat membrilor Grupului de lucru antrenați în
implementarea / dezvoltarea C)M în cadrul Procuraturii Republicii Moldova.
Colaborarea cu Curtea de Conturi a Republicii Moldova. În scopul asigurării conformării cu
Standardele profesionale privind practica auditului intern, DA) remite în adresa Curţii de
Conturi a Republicii Moldova copiile după Planul anual al activităţii de audit intern şi
Raportul anual al activităţii de audit. În contextul desfăşurării misiunilor de audit extern,
DA) colaborează cu auditorii Curții de Conturi, prezentând, la solicitare, informaţia
relevantă.

Colaborarea cu Asociația Auditorilor Interni din Republica Moldova. În calitate de membru al
Consiliului de administrare a AA), conducătorul DA) a participat la ședințele acestuia în
vederea asumării deciziilor ce au ca scop promovarea şi dezvoltarea auditului intern,
precum şi creşterea prestigiului profesiei de auditor intern în Republica Moldova.
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Colaborarea cu DPDCFPI. Prin prisma cerinţelor legislaţiei în vigoare, DA) a conlucrat cu
DPDCFPI în contextul avizării unor acte normative aferente activității de audit intern și
sistemului de control intern managerial.
2.3.2 Avizarea proiectelor de acte normative din domeniul CFPI și auditului intern
În perioada de raportare s-a asigurat întocmirea și remiterea din numele Primăriei
Municipiului Chișinău a avizelor la următoarele proiecte de acte normative:

‐ ordinul MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern
pe bază de contract;
‐ ordinul MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern
prin asociere;
‐ proiectul Ordinului MF privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public;
‐ proiectul Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de
negociere (repetat);
‐ proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative.

Capitolul III. Asigurarea și îmbunătățirea calităţii activității de
audit intern
. PAÎC
Activitatea DA) este guvernată de cadrul normativ şi metodologic în vigoare cu incidență în
domeniu, armonizat cu bunele practici internaţionale.
Potrivit acestuia, conducătorul subdiviziunii de audit intern trebuie să gestioneze în mod
eficient activitatea de audit intern pentru a se asigura, că aceasta aduce valoare adăugată
entității publice.
Direcția audit intern pune un accent deosebit pe calitatea muncii, optimizarea resurselor,
etc.
Pe parcursul anului 2020 controlul calităţii a fost asigurat la toate etapele de desfăşurare a
auditului – planificare, activitate în teren, raportare şi monitorizare a recomandărilor,
având la bază Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern,
elaborat în conformitate cu SNAI 1300.
Scopul principal al Programului respectiv este de a oferi asigurări rezonabile diferitor părți
interesate precum că activitatea de audit intern este construită și administrată astfel, încât
să aducă valoare și să contribuie la îmbunătățirea operațiunilor și la realizarea obiectivelor
entității publice.
)nstrumentele de bază utilizate la etapa actuală în scopul asigurării și îmbunătățirii calităţii
sunt: (i) evaluarea calității misiunilor de audit desfășurate, (ii) revizuirea de nivelul I,
efectuată de către liderul echipei de audit, (iii) supervizarea de nivelul )), ajustarea şi
aprobarea finală a Rapoartelor de audit de către conducătorul DA), (iv) asigurarea
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autoevaluării periodice interne a activităţii de audit intern, (v) evaluarea performanțelor
individuale ale auditorilor interni, etc. Toate acestea reprezintă puncte importante de
reper în identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a activităţii.

. Evaluarea misiunilor de audit de către unitățile auditate

Echipa DAI depune efort în mod continuu în vederea asigurării unei calități înalte a
serviciilor furnizate către părțile interesate. Astfel, în scopul urmăririi nivelului de
satisfacție a acestora, la finele fiecărui angajament de audit, prin intermediul formularului
de evaluare, este solicitată opinia unităților auditate cu privire la anumite laturi ce țin de:
desfășurarea misiunii de audit; comunicarea rezultatelor; profesionalismul și atitudinea
auditorilor interni.

Rezultatele chestionărilor respective, sistematizate şi prezentate în Anexa nr. 5, relevă o
evoluție relativ stabilă de la an la an a nivelului indicatorului. Acest fapt mărturisește
despre menținerea, pe de o parte, a feedback-ului pozitiv venit din partea unităților supuse
auditului, pe de altă parte despre nivelul înalt de angajament și implicare a DA).

. Indicatorii cheie de performanță

În scopul măsurării performanţelor înregistrate în activitatea de audit au fost evaluați
indicatorii cheie de performanţă, care reprezintă un instrument important în evaluarea
calității.
În anul 20 pentru 2 indicatori de bază nu a fost atins nivelul țintă. Astfel nu s-a realizat
conformitatea cu linia de timp pentru o misiune de audit și nivelul de implementare a
recomandărilor acceptate de management (a se vedea Anexa nr. 4).

Menționăm că primul indicatori a fost influențat de (i) situa ia fără precedent, generată de
izbucnirea pandemiei COVID-19, care a determinat ca angajații DA) să limiteze activitățile
cu ieșiri în teren, (ii) insuficiența de personal, inclusiv cu experiență în domeniul auditului
intern și (iii) neacoperirea, în pofida eforturilor depuse, a posturilor vacante. Privitor la
neimplementarea recomandărilor de audit, menționăm că performanța este direct legată
de abordarea managementului, care își asumă acțiunile și termenele de implementare,
implicit riscurile de neimplementare.

3.4 Autoevaluarea periodică a activității de audit intern
Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern
contribuie la garantarea faptului că activitatea de audit public intern se desfășoară în
conformitate cu Standardele profesionale, Normele metodologice, Carta de audit și Codul
privind conduita etică a auditorului intern, contribuind la îmbunătățirea activității DA).
În conformitate cu prevederile Programului de asigurare și îmbunătățire a calității, DA) a
desfășurat autoevaluarea activității de audit pentru anul 2020. Rezultatul autoevaluării
este menținut la nivelul anului precedent - General Conform, ceea ce înseamnă că politicile
și procedurile DA), precum și tehnicile aplicate sunt conforme cu Standardele profesionale
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privind practica auditului intern, Carta de audit intern și Codul etic al auditorului intern, cel
puțin, sub toate aspectele semnificative.
Domeniile, pentru care s-au constatat necesități de îmbunătățire, sunt în vizorul conducerii
DA), fiind întreprinse acțiunile ce se impun.

. Evaluări externe

Conform prevederilor SNAI 1312 și ale PAÎC, evaluările externe ale activității de audit
intern trebuie să fie realizate cel puțin o dată la cinci ani de către specialiști calificați și
independenți din afara entității publice.

Ultima evaluare externă a fost efectuată la finele anului 2
, fiind obținut calificativul
general de categoria 1 (Deplin Conform).
Evaluatorii externi au sesizat necesitatea sporirii numărului auditorilor interni din cadrul
Direcției, având în vedere anvergura activităților și proceselor complexe ce necesită a fi
auditate pentru oferirea asigurării privind controlul riscurilor în cadrul administrației
publice a Municipiului Chișinău, înaintând următoarele recomandări:
‐ subdiviziunea de audit trebuie să continue eforturile de a ocupa posturile vacante și
să ia în considerare necesitatea unor calificări speciale;
‐ acoperirea integrală cu misiuni de audit a proceselor evaluate la categoria riscului
cel puțin „Ridicat”;
‐ informarea Primarului General cu privire la domeniul de aplicare de audit intern
limitat, ca rezultat al insuficienței resurselor.
Direcția audit intern întreprinde măsurile necesare în vederea depășirii situației ce a
generat insuficiența resurselor de personal, în același timp, acționând asupra menținerii și
promovării continue a calității activităților desfășurate.

Capitolul IV. Managementul resurselor implicate

. Contextul instituţional şi structura resurselor umane
Direcţia Audit )ntern din cadrul Primăriei Municipiului Chişinău a fost instituită prin
decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. / din
aprilie
.
DA) este subordonată Primarului General, asigurându-se accesul şi raportarea directă la
acest nivel, precum şi independenţa funcţională necesară unei activităţi obiective. Prin
atribuţiile pe care le are, DA) exercită o funcţie distinctă şi independentă de activităţile
desfăşurate în cadrul Primăriei Municipiului Chişinău.

Prin decizia CMC nr.11/10 din 14 iulie 2020, structura organizatorică DAI a fost modificată,
fiind constituită din
unități de personal, din care
unități pentru angajamentele de
audit de asigurare, unități pentru activități de consiliere și audite ad-hoc, unități pentru
urmărirea recomandărilor de audit și unități - conducerea direcției.
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Având în vedere că pe parcursul anului
, nu a fost formalizată procedura de
reorganizare, nu a fost posibilă reorganizarea de fapt a DAI, dar nici recrutarea
personalului.
Prin urmare, în analiza pentru anul
ne vom raporta la structura organizatorică a DA),
aprobată prin decizia CMC nr. / din . .
, conform căreia DA) este formată din
unităţi, din care unităţi pentru auditul sistemelor manageriale și de suport, unităţi
pentru auditul sistemelor operaţionale şi unitate - conducătorul Direcției.

Reiterăm că, personalul, împreună cu cunoștințele și abilitățile pe care acesta le deține,
formează resursa cea mai importantă pe care o necesită activitatea de audit public intern.
În funcție de disponibilitatea acestei resurse, subdiviziunea de audit public intern își
organizează activitatea și își planifică activitățile sale astfel, încât să-și atingă obiectivele
într-o manieră eficientă și eficace.
Este cunoscut faptul că, calitatea activităţii de audit intern depinde, în mare măsură, de
statutul auditului, competenţa şi profesionalismul personalului încadrat în această
activitate, precum și de utilizarea eficientă și eficace a resurselor. Nu în ultimul rând, însă,
trebuie să fie poziționată capacitatea instituțională a auditului, raportată la anvergura
universului de audit.
În acest context menționăm că, componența numerică actuală a echipei DAI, nu poate
acoperi evaluarea proceselor cu nivel de risc ridicat, dar nici nu reușește să răspundă
solicitărilor de misiuni ad-hoc sau activități de consiliere. Așa după cum a fost menționat în
mai multe rânduri, potrivit estimărilor efectuate în cursul exercițiului de planificare
strategică a activității de audit intern, DA), cu resursele de personal disponibile conform
statului de personal, aplicat la moment, ar putea acoperi mai puțin de
la sută din
universul de audit, pe când cu resursele angajate de facto procentul de acoperire se reduce
până la circa 30 la sută.
Problema respectivă ar fi soluționată prin punerea în aplicare a noii structuri
organizatorice și noului stat de personal aprobate, însă până la moment, din motive
necunoscute, nu s-au întreprins acțiunile necesare, aferente procedurilor de management
al resurselor umane. Situația respectivă blochează, de fapt, consolidarea capacității
instituționale a auditului intern în cadrul autorităților administrației publice ale
Municipiului Chișinău și ar trebui abordată cu celeritate de către factorii decizionali.

4.2 Resursele de personal și fluctuația

Un element cheie în asigurarea acoperirii adecvate a domeniilor auditabile este utilizarea
eficientă a resurselor.
Așa, după cum a fost menționat anterior, alocarea resurselor este în mare măsură
dependentă de:
– natura şi dimensiunea universului de audit;
– numărul disponibil de auditori interni;
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– nivelul de pregătire şi de competenţă a personalului DA).
Efectiv, pe parcursul perioadei de gestiune, gradul de ocupare a funcțiilor în cadrul DA) a
variat după cum urmează: 01.01.2020-31.03.2020 - 5 persoane (55,5%) / 01.04.2020 16.07.2020 – 4 persoane (44,4%) / 16.07.2020-31.12.2020 - 5 persoane (55,5%), inclusiv
1 persoană se află în concediu pentru îngrijirea copilului până la ani.
Gradul de fluctuație a personalului a constituit 20 la sută, reprezentând raportul
procentual dintre numărul angajaților care au plecat din compartimentul de audit intern și
numărul total al angajaților din cadrul compartimentului.
Mult mai important decât procentul de fluctuație este costul pentru înlocuirea personalului
recrutare, angajare, pregătire, acomodare . Or, personalul cu calificare înaltă, cum este
cazul auditorilor interni, implică costuri foarte mari pentru entitatea publică. Prin urmare,
considerând cele enunțate, se solicită o abordare adecvată în gestionarea resurselor umane
existente, pe aspecte de motivare atât financiară, cât și non-financiară.

. Evaluarea performanţelor auditorilor

În vederea determinării nivelului de îndeplinire a programului de audit, nivelului de
manifestare a abilităţilor profesionale de către fiecare angajat, precum şi contribuţia
nemijlocită a acestora la realizarea obiectivelor şi atribuţiilor DA), se efectuează evaluarea
anuală a performanţelor profesionale ale personalului.
Pentru perioada de referință a fost desfăşurată evaluarea anuală a performanţelor
profesionale ale personalului DAI, care s-a referit atât la potenţialul uman atitudine,
dinamism şi spirit de iniţiativă, creativitate, experienţă şi competenţe profesionale , cât şi
la rezultatele concrete productivitate, eficienţă, calitatea muncii , obţinute de fiecare
funcționar încadrat în activitate. Valoarea scontată a evaluării a fost aprecierea rezultatelor
individuale, relevarea nivelului existent de pregătire profesională, identificarea
necesităţilor de dezvoltare profesională continuă a auditorilor interni și stabilirea
obiectivelor anuale individuale.

. Dezvoltarea profesională continuă
Având în vedere cerinţele SNAI 1230 - Dezvoltarea profesională continuă, care specifică
necesitatea dezvoltării cunoştinţelor, priceperii şi altor competenţe necesare auditorilor
printr-o formare profesională, în anul
20 personalul DA) a beneficiat de oportunităţi
privind dezvoltarea profesională continuă, în cadrul a 318 om/ore de instruiri externe
(anul 2019: 288 şi 43 om/ore de instruiri interne (anul 2019: 0) .
Instruirile externe la care au participat auditorii interni au purtat următorul generic:
‐ activitatea de audit intern în contextul pandemiei COV)D-19;
‐ managementul conflictelor;
‐ bazele contabilității bugetare. Cadrul normativ;
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securitatea informațională și instrumente )T în activitatea auditului intern;
managementul serviciilor publice;
finanțe publice: practica și teoria pentru specialiști începători;
public Sector Internal Audit and Internal Control Frameworks: Swiss Experience.

Prin programul propriu de instruiri interne, DA) urmărește asigurarea diseminării
informaţiilor necesare şi familiarizarea personalului cu conţinutul acestora, inclusiv cu
aplicarea instrumentelor și metodelor moderne în practica de audit intern.
Totodată, pentru asigurarea unui impact mai amplu a seminarelor externe asupra
personalului DA), implicit asupra nivelului de pregătire profesională, a fost creat un sistem
dinamic de împărtășire a cunoştinţelor şi informaţiilor asimilate de către angajaţii
participanţi.
Astfel subiectele care au fost abordate în cadrul instruirilor interne, au vizat aspectele ce
țin de:
‐ specificul profesiei de auditor intern;
‐ rolul auditului intern, auditului extern și al )nspecției financiare în evaluarea
sistemului de control al autorității publice. Coordonarea sau suprapunerea
activităților;
‐ raportarea și comunicarea rezultatelor misiunii de audit;
‐ introducerea datelor, gestionarea Sistemului
informațional de urmărire a
implementării recomandărilor de audit și punerea în funcțiune a sistemului
automatizat de notificări;
‐ sistemul finanțelor publice;
‐ stresul profesional.
Concomitent, cu un accent deosebit se urmărește conștientizarea necesității autoinstruirii
continue a fiecărui auditor, utilizând în mod individual, diverse metode autodidactice și
surse posibile.

Provocări și Priorități
Având în vedere situația actuală a DA), cea mai importantă provocare constă în
punerea în aplicare a noii structuri organizatorice, formarea și consolidarea
unei echipe profesioniste de auditori interni prin recrutarea personalului
calificat și motivat în obținerea rezultatelor, precum și prin dezvoltarea
continuă a competențelor profesionale individuale și colective.
Experiența internațională, dar și cele mai bune practici naționale arată că, activitatea de
audit intern poate produce adevărate beneficii pentru entitate, doar în cazul în care aceasta
are susținerea necesară a echipei de conducere, iar rezultatele, prezentate în Rapoartele de
audit, sunt valorificate pe deplin.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totodată, este extrem de important să se conștientizeze faptul că, un mediu de control solid
instituit în cadrul entității, inclusiv cultura controlului intern, sunt indispensabile eficienței
și eficacității funcției de audit intern.
Managementul are responsabilitatea finală pentru stabilirea unor controale interne
eficiente, în scopul gestionării riscurilor şi, trebuie să conştientizeze necesitatea abordării
prompte şi sistemice a problemelor ridicate de auditul intern în cadrul angajamentelor de
audit.
În acest sens menționăm existența rezervelor pentru îmbunătățirea modului de
valorificare a rezultatelor generate de auditul intern, fapt care ar spori valoarea adusă de
DAI.

Or, așa cum a fost menționat în mai multe rânduri, instituirea unui comitet consultativ de

audit, care ar aborda inclusiv, constatările și recomandările auditului extern, trebuie să

reprezinte o preocupare pentru conducerea PMC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pentru perioada ce urmează ne propunem să ne focusăm pe:
 Conjugarea eforturilor pentru punerea în aplicare a noii structuri
organizatorice și recrutarea personalului în vederea consolidării echipei DA) și
fortificării activității de audit intern în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Realizarea prevederilor Planului strategic al activității de audit intern pentru
anii 2017și a Strategiei de dezvoltare a Direcției audit intern, asigurând
flexibilitatea necesară, dictată de criza pandemică.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planificarea strategică a activității de audit intern pentru anii 2022-2024.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oferirea consilierii pe aspecte de interes sporit pentru managementul de vârf al
Primăriei Municipiului Chișinău, consolidând încrederea în funcția de audit
intern.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță stabiliți.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Adoptarea treptată în activitatea de audit intern a metodologiei auditurilor agile.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Promovarea ideii constituirii unui Comitet consultativ de audit în cadrul
Primăriei municipiului Chișinău.
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Informaţie privind stadiul de implementare a recomandărilor de audit
Recomandări
Nr.
d/o

Titlul misiunii

Unități
auditate

Recomandări
oferite

Recomandări
acceptate

% de implementare

Recomandări
%
cu termenul de
Recomandări
Recomandări
executare în
implementate
acceptate
2020

Recomandări
parţial
implementate

Recomandări
neimplementate

%
Recomandărilor
%
%
parțial
Recomandărilor Recomandărilor
implementate neimplementate implementate

1.1 Misiuni desfăşurate în anul 2020
Există posibilități de îmbunătățire a modului de gestionare a pasajelor
1
subterane din municipiul Chișinău?
Evaluarea procesului de gestionare a bunurilor imobile cu statut
2
nelocativ din proprietatea publică municipală
3
4
5
6
7
8
9

Auditul gestionării sistemului de control acces și supraveghere video
prin mijloace video din cadrul Primăriei municipiului Chișinău

DGTPCC,
Î.M ”Exdrupo”

17,0

17,0

100,0

10,0

4,0

3,0

3,0

40,0

30,0

30,0

DGECT

19,0

19,0

100,0

3,0

1,0

1,0

1,0

33,3

33,3

33,3

PMC

8,0

8,0

100,0

7,0

1,0

0,0

6,0

14,3

85,7

0,0

17,0

17,0

100,0

9,0

0,0

0,0

9,0

0,0

100,0

0,0

12,0

12,0

100,0

8,0

2,0

2,0

4,0

25,0

50,0

25,0

0,0

81,3

0,0

18,8

39,6

43,4

17,0

100,0

0,0

0,00

23,1

46,2

30,77
18,2
17,3

Evaluarea procesului de gestionare a patrimoniului, veniturilor și ÎM „Direcția parcurilor,
cheltuielilor de către Î.M. „Direcția parcurilor, cultură și odihnă”
cultură și odihnă”
Auditul procesului de informare și comunicare în cadrul PMC,
PMC
punând accent pe circulația documentelor aferente procedurilor de
personal
Evaluarea procesului de planificare și raportare a activităților în
PMC
cadrul autorităților administrației publice ale municipiului Chișinău
Evaluarea modului de gestionare a patrimoniului și resurselor
DC
bugetare, destinate culturii, cultelor și odihnei
Evaluarea procesului de elaborare, promovare, aprobare și
monitorizare a executării actelor administrative normative de către
PMC
autoritățile administrației publice municipale
Evaluarea conformității și eficienței achizițiilor publice realizate de
DGTPCC,
către autoritățile publice municipale
PMC

10 Auditul gestionării resurselor destinate combaterii „COVID-19”

APM, IMSP, ÎM

Total 1.1

misiune de consiliere
28,0

28,0

100,0

14,0

14,0

100,0

15,0

15,0

100,0

16,0

13,0

3,0

-

-

-

-

-

-

130,0

130,0

53,0

21,0

9,0

23,0

1.2 Misiuni desfăşurate în anii precedenţi, cu recomandări cu termen de executare în anul 2020
1 Evaluarea procesului de calculare și achitare a plăților salariale prin PMC, preturile de sector,
direcțiile generale, direcțiile
prisma implementării noului sistem de salarizare în sectorul bugetar
și alte unități structurale

2 Sunt valorificate toate oportunitățile privind sporirea veniturilor
încasate de municipalitate din gestionarea resurselor funciare?

DGAURF

Total 1.2

Total anul 2020

130

130

100,00

9

9

13

3

4

6

22

12

4

6

54,5

27,3

75

33

13

29

44,0

38,7

30

1.3 Monitorizarea recomandărilor oferite în anii precedenţi
Nr.
d/o
Titlul misiunii

1 Evaluarea activităților inițiate și a progreselor înregistrate în vederea
implementării Strategiei de Transport a Municipiului Chișinău
2 Auditul procesului de reprezentare a autorităților administrației
publice locale ale municipiului Chișinău în instanțele de judecată
3 Evaluarea, prin prisma sistemului de control managerial, a procesului
de certificare și autorizare în domeniul arhitecturii şi urbanismului

Recomandări
%
cu termenul de Recomandări
Recomandări
implementate
executare
acceptate
expirat

Recomandări
implementate
parţial

Recomandări
neimplementate

1

1

Unități auditate

Recomandări
oferite

Recomandări
acceptate

DGTPCC

3

3

100,00

3

1

DAJ

13

11

84,62

10

10

DGAURF,
DADC

13

11

84,62

10

7

3

16

16

100,00

16

12

3

23

23

100,00

23

22

1

18

18

100,00

18

18

21

21

100,00

21

20

1

6

4 Evaluarea modului de realizare de către Î.M ”Lumteh” a activităților
Î. M. ”Lumteh”
operaționale, punînd accent pe analiza eficienței cheltuielilor
suportate
5 Există posibilități de îmbunătățire a modului de coordonare și
DC
gestionare a activității şcolilor municipale de arte și a celor de
muzică?
6 Auditul sistemului de achiziții publice din cadrul autorităților publice PMC, DGF, DC, DGASS,
DGTPCC, DMPDC,
municipale

%
%
%
Recomandărilor
Recomandărilor Recomandărilor
parțial
implementate neimplementate
implementate

33,3

33,3

33,3

100,0

0,0

0,0

70,0

0,0

30,0

75,0

6,3

18,8

95,7

0,0

4,3

100,0

0,0

0,0

95,2

0,0

4,8

2

60,0

10,0

30,0

2

83,3

16,7

0,0

3

57,1

21,4

21,4

1

7 Evaluarea procesului de încadrare în serviciul public a personalului și
evoluția carierei funcționarilor publici din cadrul unităților
structurale ale autorităților publice municipale

DGLCA, DGAURF,
DGCAPPS
PMC, DGF, DGETS,
DGERRP, DGTPCC,
DMPDC, DGLCA,
DGAURF, DGCAPPS,
DGASS

8 Auditul procesului de gestionare a fondului locativ din municipiul
Chişinău, inclusiv a spaţiilor comune şi teritoriilor adiacente

DGLCA

20

20

100,00

20

12

DGETS, IPLT ”Onisifor
Ghibu”, IPLT ”Minerva”,
IPLT ”Mihail Berezovschi”,
IPLT ” tefan cel Mare”

12

12

100,00

12

10

DGETS,
DETS Centru, DETS
Botanica, DETS Râșcani

14

14

100,00

14

8

3

15

15

100,00

15

14

1

93,3

0,0

6,7

17

16

94,12

16

14

2

87,5

0,0

12,5

13

13

100,00

13

10

2

1

76,9

7,7

15,4

19

19

100,00

19

8

9

2

42,1

10,5

47,4

13

13

100,00

4

4

100,00

0,00

0,00

13

13

100,00

243

238

97,94

214

170

79,4

5,6

15,0

14,2

15,6

9 Evaluarea procesului de management operațional și financiar în
cadrul instituțiilor de învățământ cu autonomie financiară

10 Evaluarea măsurilor întreprinse în vederea dezvoltării infrastructurii
și bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ, punând accent
pe lucrăriloe de reparație a sediilor acestora

11 Există posibilități de îmbunătățire a modului de organizare și
gestionare a activității instituțiilor de învățământ extrașcolar din DGETS, DETS sectoriale
municipiul Chișinău
12 Auditul procesului de planificare, executare și raportare a bugetelor
Preturile de sector, DGF
preturilor de sector
13 Auditul activității economico-financiare a ÎMS „Liftservice”, punând
ÎMS „Liftservice”
accentul pe gestionarea cheltuielilor aferente retribuirii muncii
14 Auditul gestionării patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor de către
Î.M. „Piața Centrală”
Î.M. „Piața Centrală
15 Evaluarea procesului de calculare și achitare a plăților salariale prin PMC, preturile de sector,
direcțiile generale, direcțiile
prisma implementării noului sistem de salarizare în sectorul bugetar
și alte unități structurale

16 Sunt valorificate toate oportunitățile privind sporirea veniturilor
încasate de municipalitate din gestionarea resurselor funciare?
Total 1.3

Total General

DGAURF

289

203

32

12

45

41

70,2

31

Anexa nr. 2
INFORMAȚIE
cu privire la recomandările neimplementate în termen (importanță sporită)
Statut

Recomandarea

Subdiviziunea
responsabilă

Data limită

Comentarii

Raport 2020/5 ”Auditul procesului de informare și comunicare în cadrul Primăriei municipiului Chișinău, punând accentul pe circulația
documentelor aferente procedurilor de personal” aprobat prin dispoziția PG nr. 381-d din 03.08.2020
Elaborarea și înaintarea spre aprobare a Strategiei DRP (PMC)
31.12.2020
Direcția relații publice i buget civil a PMC a
N
de comunicare a Primăriei municipiului Chișinău,
solicitat extinderea termenului, până la finele
inclusiv a unei circulare cu privire la regulile de
trimestrului I al anului 2021. În această perioadă, va
utilizare a Logotipului APL pe sursele interne și
fi creat un grup de lucru pentru elaborarea Planului
externe de comunicare, precum și pe alte mijloace de
de acțiuni, în scopul definitivării proiectului
reprezentare a PMC în contextul evenimentelor și
Strategiei de comunicare a Primăriei municipiului
vizitelor oficiale.
Chi inău i aprobarea documentului în mod
corespunzător.
Raport 2020/3 ”Auditul gestionării sistemului de control acces și supraveghere prin mijloace video din cadrul Primăriei municipiului Chișinău”
aprobat prin dispoziția PG nr. 280-d din 16.06.2020
Întreprinderea măsurilor necesare în vederea DA (PMC)
01.08.2020
Din lipsa resurselor financiare, implementarea
N
remedierii
disfuncționalităților constatate în
recomandării urmează a fi desfă urată în anul 2021.
exploatarea
sistemului
de
acces
control,
perfecționării acestuia și asigurării funcționalității
tuturor componentelor de hardware (echipament) și
software (sistem informațional).
Raport 2020/1 ”Există posibilități de îmbunătățire a modului de gestionare a pasajelor subterane din municipiul Chișinău”
aprobat prin dispoziția PG nr. 100-d din 12.03.2020
Restituirea în bugetul municipal a mijloacelor
Î.M.
30.06.2020
Î.M. „Exdrupo” nu este de acord cu restituirea
N
financiare în suma valorii lucrărilor neexecutate, dar
„Exdrupo”
mijloacelor financiare în bugetul municipal,
incluse în PV de executare a lucrărilor de reparație
motivând prin faptul că lucrările de reparație
la PSP din str. Calea Ieșilor 3/1 și bd. Dacia –
executate au fost acceptate de către beneficiar
Spitalul nr. 1.
(DGTPCC), prin semnarea Proceselor verbale
respective.
Asigurarea includerii în evidența contabilă a
Î.M.
31.03.2020
Unitatea auditată nu a prezentat motive plauzibile
N
placajelor de marmură demontate în procesul de
„Exdrupo”
privind neimplementarea recomandării.
reparație a PSP, înregistrarea conformă, prin
operațiuni și documente contabile a cantităților
utilizate în procesul de renovare a PSP.
Implementarea în cadrul activității întreprinderii a
Î.M.
31.12.2020
Î.M ”Exdrupo” va implementa sistemul de control
N
sistemului de control intern managerial în
„Exdrupo”
intern managerial, începând cu anul 2021.
conformitate cu prevederile Standardelor naționale
de control intern.
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Raport 2019/6 ”Sunt valorificate toate oportunitățile privind sporirea veniturilor încasate de municipalitate din gestionarea resurselor funciare?”
aprobat prin dispoziția PG nr. 3-d din 02.01.2020
Revizuirea tuturor contractelor de arendă/ superficie
DGAURF
01.03.2020
N
și actualizarea cuantumului plăților în conformitate
cu prevederile Metodologiei de calcul a prețului
estimativ al terenurilor din intravilanul municipiului
Chișinău, aprobată de către CMC

N

N

Identificarea și înaintarea către managementul de
vârf a soluțiilor pentru asigurarea încasării plăților
pentru utilizarea terenului municipal de către CCG/
APG, inclusiv examinarea posibilității de atragere în
calitate de debitori solidari a membrilor CCG/ APG

DGAURF

Solicitarea actualizării SIA, utilizat de DF în procesul
de evidență și monitorizare a plăților funciare, în
vederea asigurării funcționalităților utile pentru
evidențierea întârzierilor de plată, calcul al
penalităților, identificarea debitorilor

DGAURF

01.03.2020
DGAURF nu a prezentat motivele neimplementării
recomandărilor.

15.01.2020

Raport 2019/5 ”Evaluarea procesului de calculare și achitare a plăților salariale prin prisma implementării noului sistem de salarizare în sectorul
bugetar” aprobat prin dispoziția PG nr. 800-d din 19.11.2019
Asigurarea efectuării corectărilor de rigoare în
DMPDC
31.12.2019
Nu au fost raportate acțiunile în vederea
N
determinarea claselor și treptelor de salarizare a
implementării recomandării.
personalului angajat.

N

N

Raport 2019/4 ”Auditul gestionării patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor de către Î.M ”Piața Centrală”
aprobat prin dispoziția PG nr. 600-d din 22.08.2019
Inițierea și promovarea modificărilor de rigoare la
Î.M. „Piața
30.11.2019
Î.M. „Piața Centrală” nu a prezentat motivele
decizia CMC nr. 9/6 din 19.12.2018 în vederea
Centrală”
neimplementării recomandării.
încasării plăților pentru extinderea suprafețelor
comerciale în baza unor contracte încheiate cu
comercianții.
Transmiterea în locațiune a spațiilor neutilizate în
Î.M. „Piața
30.11.2019
Unitatea auditată nu a prezentat motive plauzibile
activitate doar după obținerea acordului fondatorului
Centrală”
privind neimplementarea recomandării.
și încheierea contractelor de locațiune.

- 33 -

Raport 2019/2 ”Auditul procesului de planificare, executare și raportare a bugetelor preturilor de sector”
aprobat prin dispoziția PG nr. 338-d din 28.05.2019
Stabilirea indicatorilor de performanță clari și
Pretura
30.06.2019
Pretura Râ cani nu a prezentat motivele
N
verificabili care să asigure furnizarea informațiilor
Râ cani
neimplementării recomandării.
utile pentru factorii de decizie și pentru public,
precum și să contribuie la obținerea valorii adăugate
de la atingerea obiectivului trasat.
Revizuirea Planului de acțiuni privind implementarea
Pretura
31.12.2019
Unitatea auditată nu a prezentat motive plauzibile
N
recomandărilor de audit oferite prin Raportul de audit
Botanica
privind neimplementarea recomandării.
intern 01-9/66- 2016, fortificarea procedurilor de
control aferente procesului de achiziții publice prin
implementarea, fără echivoc, a acțiunilor asumate.
Raport 2018/5 ”Evaluarea măsurilor întreprinse în vederea dezvoltării infrastructurii și bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ, punând
accent pe lucrările de reparație a sediilor acestora aprobat prin dispoziția PG nr. 1002-d din 28.12.2018
Instituirea procedurilor de evidență a lucrărilor de
DETS
01.07.2019
DETS Râ cani nu a prezentat motivele
N
reparații executate pe fiecare instituție, cu specificarea
Râ cani
neimplementării recomandării.
tipului de lucrări, perioadei în care s-au executat,
volumului lucrărilor executate și a perioadei de
garanție.
Instituirea și fortificarea procedurilor de control
DGETS
31.12.2018
N
intern conform recomandărilor oferite în cadrul
DGETS nu a prezentat motive plauzibile privind
auditelor precedente de evaluare a sistemului
neimplementarea recomandărilor.
achizițiilor publice (Raport de audit intern 01– 2/ 75 –
2017).
Responsabilizarea
persoanelor cu atribuția de recepție
DGETS
31.12.2018
N
a lucrărilor executate în vederea verificării lucrărilor
executate și semnarea PV doar după îndeplinirea de
către
antreprenor
a
tuturor
obligațiunilor
contractuale.
Raport 2018/4 ”Evaluarea procesului de management operațional și financiar în cadrul instituțiilor de învățământ cu autonomie financiară” aprobat
prin dispoziția PG nr. 570-d din 23.07.2018
Asigurarea înregistrării dreptului de proprietate
IPLT
31.03.2019
N
asupra edificiilor aflate în gestiune.
„Berezovschi”
Lipsa mijloacelor financiare.
IPLT „ tefan
31.03.2019
cel Mare”
Raport 2018/3 ”Auditul procesului de gestionare a fondului locativ din municipiul Chișinău, inclusiv a spațiilor comune și teritoriilor adiacente
aprobat prin dispoziția PG nr. 569-d din 23.07.2018
Operarea modificărilor şi ajustarea statutului
DGLCA
01.09.2019
Procesul de restructurare a Întreprinderilor
N
întreprinderii pentru prestarea serviciilor locative
municipale pentru servicii locative din sectoarele
în conformitate cu prevederile cadrului normativ
municipiului Chi inău a fost stopat până la o nouă
în vigoare
indicație/dispoziție a Primarului General.
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La revizuirea prevederilor statutare se va ține cont de
necesitatea suplimentării compartimentului aferent
DGLCA
17.12.2018
genurilor de activitate practicate de întreprindere
Raport 2018/2 ”Evaluarea procesului de încadrare în serviciul public a personalului și evoluția carierei funcționarilor publici din cadrul unităților
structurale ale autorităților publice municipale” aprobat prin dispoziția PG nr. 480-d din 13.06.2018
Monitorizarea duratei de timp pentru care
DGAURF
01.08.2018
N
funcționarul public își asumă obligația de a activa în DMRU (PMC
31.07.2018
serviciul public după absolvirea formelor de
dezvoltare profesională
Unitățile auditate nu au prezentat motive plauzibile
ce au condiționat neimplementarea recomandărilor
N
Instituirea/ Revizuirea registrelor riscurilor, punând
accent pe identificarea și definirea corectă a DMRU (PMC
30.09.2018
riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă și corupție,
cu stabilirea măsurilor de control concrete, care să
ofere o asigurare rezonabilă privind menținerea
riscurilor în limitele pragului de toleranță
N

Raport 2015/12 ”Evaluarea activităților inițiate și a progreselor înregistrate în vederea implementării Strategiei de Transport a Municipiului
Chișinău” aprobat prin dispoziția PMC nr. 943-d din 09.11.2015
Adoptarea procedurilor de raportare asupra modului
DGTPCC
15.01.2016
Implementarea recomandării va fi posibilă după
N
de monitorizare a mersului implementării Strategiei
aprobarea de către Consiliul municipal Chi inău a
TP-2025 cu desemnarea, prin act administrativ, a
Programului de implementare a Strategiei.
persoanei responsabile de sistematizarea rezultatelor
și prezentarea Rapoartelor.

Note: N – recomandări neimplementate
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Anexa nr. 3

SINTEZA
acţiunilor realizate în anul 2020 urmare a recomandărilor de audit
şi impactul acestora asupra proceselor
Principaleleăac iuni/ăm suriărealizateădeăsubdiviziunileăPMCă iăCMC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Exist ăposibilit iădeăîmbun t ireăaămoduluiădeăorganizareă iăgestionare
aăactivit iiăinstitu iilorădeăînv mântăextra colarădinămunicipiulăChi in u?
(DGETS)
S-au revizuit și completat fișele postului directorilor școlilor sportive
Impact: Responsabilizarea directorilor colilor sportive privind utilizarea cu diligen a
cuvenită a bunurilor proprietate publică
S-au suplinit planurile de activitate cu indicatori de măsurare a progreselor în realizarea
obiectivelor
Impact: Indicatorii de performan ă vor servi drept reper pentru evaluarea rezultatelor ob inute în
raport cu obiectivele stabilite
S-au elaborat și aprobat procedurile tip în baza cărora se asigură înregistrarea/ înmatricularea/
înscrierea copiilor la orele de educație extrașcolară
Impact: S-au diminuat riscurile de înscriere formală a beneficiarilor cu scopul sporirii numărului
participan ilor i finan ării unor cercuri cu interes scăzut
Managerii IÎE asigură declararea și soluționarea conflictelor de interese
Impact: Excluderea riscurilor de tratare fără obiectivitatea cuvenită a personalului institu iilor,
precum i de angajare frauduloasă a salaria ilor
Se formalizează relațiile de colaborare între instituțiile publice municipale de învățământ în
cadrul organizării activităților extrașcolare (înaintarea demersurilor către instituțiile de
învățământ pentru coordonarea orelor de antrenament, încheierea acordurilor de colaborare,
afișarea orarelor în locuri vizibile)
Impact: Posibilitatea de supraveghere i verificare a activită ilor de instruire, precum i excluderea
situa iilor de suprapunere a acestora
S-au instituit proceduri de control intern privind activitatea prin cumul a profesorilor
Impact: Excluderea cazurilor de suprapunere a activită ilor de la locul de bază cu cel prin cumul i
de nedesfă urare a orelor conform orarului din cauza suprapunerilor
Încasarea mijloacelor bănești pentru prestarea serviciilor cu plată prin intermediul instituțiilor
financiare
Impact: Asigurarea integrită ii resurselor gestionate i utilizarea în scopuri prioritate a mijloacelor
încasate
Pe panourile informative ale instituțiilor, în care se desfășoară activități de educație extrașcolară,
se afișează anunțuri conform cărora beneficiarii sunt informați asupra caracterului gratuit al
activităților extrașcolare sau cu tarifele în vigoare pentru serviciile contra plată

Impact: Excluderea/diminuarea cazurilor de colectare neîntemeiată a plă ilor, sau perceperea
plă ilor la tarife majorate
Evaluareaăm surilorăîntreprinseăînăvedereaădezvolt riiăinfrastructuriiă iăbazei
tehnico-materialeăaăinstitu iilorădeăînv mânt,ăpunândăaccentăpeălucr rileăde
repara ieăaăsediilorăacestoraă(DGETS,ăDETSăBotanica,ăRâ cani, Centru)
DGETS, DETS Centru și Botanica au instituit Registrul de evidență a lucrărilor de reparație a
instituțiilor din subordine, în care este inclusă informația privind datele generale ale clădirii,

RAPORT privind activitatea de audit intern

2020

reparațiile necesare și reparațiile efectuate, specificând tipul reparației, perioada de executare,
valoarea reparației și perioada de garanție.

10

Impact: Excluderea situa iilor de stabilire eronată a necesită ilor, suprapunere a volumelor de
lucrări executate, dar i posibilitatea furnizării în timp util a unor informa ii concrete i corecte
privind volumul total al necesarului de investi ii pentru institu iile de învă ământ.
Unitățile auditate întocmesc Procese-verbale de constatare a defectării imobilelor pentru toate
edificiile inspectate pe parcursul anului de gestiune

11

Impact: Permite stabilirea corectă a priorită ilor pentru efectuarea lucrărilor de repara ie.
La începerea lucrărilor de reparație se emit ordine cu indicarea datei de referință care se aduc la
cunoștința antreprenorului

12

Impact: Posibilitatea calculării termenului concret de executare a lucrărilor de repara ie i
înaintării reclama iei în cazul tergiversării termenului de execu ie
Plățile facturilor finale se efectuează după verificarea și acceptarea situației de plată și
prezentarea obligatorie în contabilitate a proceselor-verbale de recepție finală semnate de
comisia de recepție

13

14

Impact: (i) Excluderea cazurilor de efectuare a plă ilor nejustificate; (ii) existen a pârghiilor de
responsabilizare a antreprenorului privind respectarea cerin elor de calitate a lucrărilor i a
termenelor de executare a acestora
Achizițiile publice se desfășoară prin utilizarea platformelor electronice acreditate în cadrul SIA
RSAP „M-Tender”
Impact: Asigurarea transparen ei achizi iilor publice i minimizarea cazurilor de divizare a
achizi iilor, eficientizarea utilizării banilor publici
Auditulăprocesuluiădeăplanificare,ăexecutareă iăraportareăa
bugetelor preturilor de sector
S-a actualizat și aprobat de către CMC Regulamentul de organizare și funcționare a
preturilor de sector
Impact: (i) Stabilirea exactă a func iilor, atribu iilor i sarcinilor preturilor; (ii) concordarea
prevederilor Regulamentului cu modificările parvenite în cadrul normativ aferent

15

16

Utilizarea în procesul achizițiilor de valoare mică a sistemelor integrate de achiziții electronice în
baza platformelor „M-tender".
Impact: (i) Asigurarea transparen ei achizi iilor publice; (ii) eficientizarea utilizării mijloacelor
bugetare
S-au fortificat procedurile de control în cadrul procesului de elaborare a proiectului de buget,
s-au formalizat activitățile de colectare și sistematizare a necesităților

17

Impact: Justificarea veniturilor i cheltuielilor prognozate
Pretura Botanica a întreprins măsurile necesare în vederea recuperării sumei integrale a creanței
cu termen expirat

18

Impact: Posibilitatea utilizării mijloacelor financiare în alte scopuri stringente
Utilizarea bazei informaționale a Trezoreriei pentru generalizarea informației privind suma
sancțiunilor achitate de către contravenienți

19

Impact: Ob inerea informa iei veridice privind suma sanc iunilor achitate de către contravenien i
i identificarea datornicilor i sumelor îndatorate
Preturile Buiucani și Botanica au efectuat corectările de rigoare în calculul cuantumului de chirie
stabilit prin contractele de locațiune și au recuperat sumele neîncasate
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Impact: Majorarea încasărilor
Auditul activit iiăeconomico-financiare a ÎMSă„Liftservice”,ăpunândăaccentulăpeăgestionareaă
cheltuielilor aferente retribuirii muncii
20 S-a revizuit și ajustat statutul întreprinderii

21

22

Impact: (i) Concordarea prevederilor statutare cu prevederile cadrului normativ în vigoare; (ii)
apari ia pârghiilor de control din partea fondatorului asupra activită ii economico-financiare a
întreprinderii
S-au modificat contractele de prestare a serviciilor prin suplinirea acestora cu clauza ce
reglementează modul și cazurile de diminuare a valorii serviciilor prestate, comparativ cu cea
înaintată de către prestator în facturile de plată
Impact: Excluderea riscurilor de diminuare nejustificată a plă ii pentru serviciile prestate
S-au instituit registre de evidență a ieșirilor în teren a lucrătorilor cu regimul flexibil de activitate
și se monitorizează prezența acestora la locul de muncă

23

Impact: (i) Responsabilizarea angaja ilor în vederea respectării regimului de muncă i executării
obliga iunilor de serviciu; (ii) diminuarea riscurilor de remunerare pentru timpul nelucrat i/sau
sarcinile neexecutate
S-a elaborat programul de activitate a întreprinderii cu stabilirea obiectivelor clare de realizat și
a indicatorilor pentru evaluarea activității

24

Impact: Facilitarea evaluării activită ii întreprinderii i oportunită i de luare a deciziilor
corespunzătoare
S-a elaborat și aprobat de Consiliul de administrație a întreprinderii Regulamentul referitor
la modul de premiere a angajaților privind rezultatele activității întreprinderii

25

Impact: (i) Reglementarea condi iilor i modului de acordare a premiilor i (ii) excluderea
cazurilor de premiere neargumentată a angaja ilor
Auditulăgestion riiăpatrimoniului,ăvenituriloră iăcheltuieliloră
deăc treăÎMă„Pia aăCentral ”
S-a aprobat și înregistrat corespunzător statutul întreprinderii în redacție nouă

26

27

28

29

30

Impact: Reglementarea condi iilor de creare a Consiliului de administra ie a întreprinderii prin
intermediul căruia se va intensifica controlul activită ii întreprinderii din partea fondatorului
Semestrial se informează Fondatorul cu privire la îndeplinirea indicatorilor de activitate,
impedimentele și măsuri întreprinse în vederea gestionări riscurilor
Impact: (i) inerea sub control a activită ii; (ii) posibilitatea interven iei fondatorului în situa ii
critice
S-a elaborat, aprobat și pus în aplicare Politica privind gestionarea conflictelor de interese în
cadrul întreprinderii
Impact: Diminuarea riscurilor privind gestionarea ineficientă a resurselor financiare, concuren a
neloială (inclusiv prin transmiterea în subarendă a locurilor de inute) i controlului insuficient al
activită ii
S-au divizat atribuțiile și responsabilitățile în cadrul procesului de „deschidere” a cadrului
salarial, calculul salariului, controlul corectitudinii și efectuarea plăților salariale
Impact: Excluderea/diminuarea riscurilor de erori în calculele salariale i de fraudă
S-au revizuit contractele individuale de muncă cu salariații cu regim incomplet de muncă cu
stabilirea regimului concret de muncă, orelor de pauză, numărului zilelor de muncă și odihnă
Impact: Remunerarea salaria ilor conform regimului de lucru contractat, eficientizarea
cheltuielilor
Revizuirea listei contractelor de răspundere materială individuală deplină și suplimentarea

Direc ia Audit Intern

- 38 -

RAPORT privind activitatea de audit intern

2020

acesteia cu contractele încheiate cu toate persoanele care deţin funcţii sau execută sarcini legate
nemijlocit de păstrarea, prelucrarea, comercializarea, transportarea sau folosirea în procesul
muncii a valorilor materiale

31

32

Impact: Responsabilizarea personalului privind gestionarea eficientă a bunurilor întreprinderii
Evaluareaăprocesuluiădeăcalculareă iăachitareăaăpl ilorăsalarialeăprinăprismaă
implement riiănouluiăsistemădeăsalarizareăînăsectorulăbugetar
S-au revizuit criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului, în
funcție de specificul activității și grupul ocupațional din care face parte angajatul evaluat
Impact: (i) definirea criteriilor proprii de evaluare, specifice activită ii organului administra iei
publice locale sau grupului ocupa ional; (ii) evaluarea distinctă a personalului în dependen ă de
grupul ocupa ional din care face parte personalul
Completarea dosarelor personale ale angajaților cu documentele (xerocopii)/ înscrieri ce justifică
vechimea în muncă și studiile angajatului

33

Impact: (i) Justificarea clasei de salarizare atribuite angaja ilor, precum i (ii) excluderea
situa iilor de majorare sau mic orare neîntemeiată a cuantumului plă ilor salariale achitate
angaja ilor pentru munca prestată
S-au revizuit calculele salariale și s-au efectuat corectările de rigoare în conformitate cu
prevederile cadrului normativ în vigoare

34

Impact: Asigurarea remunerării salaria ilor în conformitate cu prevederile regulamentare
S-au divizat funcțiile de inițiere și verificare în procesul de deschidere a cardurilor bancare
salariale

35

Impact: Excluderea/diminuarea riscurilor de erori i fraudă în plă ile salariale
DC a actualizat sistemul informațional utilizat pentru calculul salariului, iar PMC a instalat un
nou sistem mai performant

36

37

Impact: Facilitarea sistematizării datelor i generarea rapoartelor, exportarea informa iilor i
modificarea formatului acestora, aplicarea actualizărilor în timp util în func ie de modificările
parvenite în cadrul de reglementare
Sunt valorificate toate oportunit ileăprivindăsporireaăveniturilorăîncasate
de municipalitate din gestionarea resurselor funciare
S-a organizat ședința de lucru a conducerii PMC cu reprezentanții APP în vederea identificării
soluțiilor posibile pentru finalizarea procesului de înregistrare a drepturilor patrimoniale ale
municipiului Chișinău asupra bunurilor imobile
Impact: Facilitarea solu ionării problemelor existente în procesul de înregistrare a drepturilor
patrimoniale ale municipiului Chi inău asupra terenurilor din teritoriul administrat
CMC a aprobat Regulamentul privind raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca
obiect terenuri municipale
Impact: (i) stabile te mecanismul de sarcini i împuterniciri în vederea încheierii contractelor de
superficie i loca iune a terenurilor municipale, (ii) spore te acumularea la bugetul municipiului
Chişinău a resurselor financiare de la folosirea terenurilor proprietate a municipiului Chişinău
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Anexa nr.4
INDICATORIăCHEIEăDEăPERFORMAN
aferen iăactivit iiădeăaudităintern
Nr.
Indicatori
inta
Performan a
d/o
2016
2017
2018
2019
2020
Gradul de realizare a planului
100%
100%
83,3% 100% 100%
1
100%
anual de audit
Gradul de utilizare a resurselor
81,4%
81,4% 80,5% 80,2% 77,5%
2
75%
pentru activitatea directă de
audit*
Conformitatea cu linia de timp
90,0%
87,5%
80%
75% 90,0%
3
100%
pentru
fiecare misiune de
audit
Raportul ( procentual ) dintre
numărul de rapoarte emise în
termen şi numărul total de
rapoarte emise
Acceptarea recomandărilor de
98,1%
98,2
100% 98,9% 100%
4
95%
audit de către managementul
structurilor auditate Raportul dintre numărul de
recomandări acceptate şi
numărul
de
recomandări
oferite
Implementarea recomandărilor
67,9%
78,6% 69,2% Nu s-a 70,2%
5
75%
evaluat
de audit acceptate
Raportul procentual dintre
numărul
de
recomandări
implementate şi numărul de
recomandări acceptate
Gradul de optimizare a celăpu inăcuăă5șă 8,5%
5,3%
3%
0
6,2%
6
resurselor (om/zile) alocate
**
unei misiuni de audit
Raportul dintre numărul total
113,9% 149,3% 97,1% 240% 154%
7
celăăpu inăă40ă
de ore de perfecţionare ore per angajat
continuă şi numărul de angajaţi
***conform
în DAI
recomandărilor
cadrului
normativ
Nivelul general de satisfacţie al celăpu inăă80ș
92,8%
95,9% 96,3% 97,0% 95,9%
8
structurilor auditate pentru ****reieşind din
serviciile de audit
rezultatele
evaluării
misiunilor de
audit
*activitatea directă de audit include auditele planificate şi neplanificate, activitatea de consiliere şi de
urmărire a recomandărilor de audit
** reper serveşte planul anual aprobat (actualizat)
*** se includ instruirile externe
**** totalizarea chestionărilor
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Anexa nr.5

Rezultatele evaluării misiunilor de audit desfăşurate
N/o

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

CRITERII DE
EVALUARE

Informarea despre demararea
misiunii de audit intern
Explicarea scopului şi
obiectivele misiunii de
audit intern
Luarea în consideraţie a
reacţiilor de răspuns a
structurilor auditate
Sustragerea în cadrul
misiunii de audit intern de
la activitate a personalului
structurii auditate
Durata termenului de
efectuare misiunii de audit
Exactitatea, relevanţa şi
corectitudinea constatărilor
de audit
Claritatea şi fezabilitatea
recomandărilor înaintate în
rapoartele de audit
Prezentarea proiectului
raportului de audit în
termenul stabilit având
claritate în descriere
Claritatea raportului de
audit
Utilitatea informaţiei
conţinută în raportul de
audit

2016
puncte
%

4.88

Nivelul de apreciere
2017
2018
puncte
%
puncte
%
PROCESUL DE AUDIT

98.0

4.96

99.0

4.74

2019
puncte
%

95

5.00

100

2020
puncte %

5.00

100

4.76

95.29

4.91

98.26

4.78

95.56

4.89

97.78

4.85

96.92

4.53

90.59

4.74

94.78

4.70

94.07

4.89

97.78

4.46

89.23

4.47

89.41

4.48

89.57

4.78

95.56

4.50

90.00

4.46

89.23

4.88

97.65

4.70

93.91

4.74

95.00

4.83

96.67

4.85

96.92

4.24

RAPORTUL DE AUDIT
84.71
4.70
93.91
4.59

91.85

4.61

4.69

93.85

94.07

4.67

4.62

92.31

4.24

84.71

4.61

92.17

4.70

92.22

93.33

4.76

95.25

4.91

98.26

4.89

97.78

4.83

96.67

4.92

98.46

4.71

94.12

4.78

95.65

4.78

95.56

4.83

96.67

4.85

96.92

97.78

4.83

96.67

4.77

95.38

4.53

90.59

4.87

97.39

4.89

PERSONALUL DE AUDIT
11.

12.
13.
14.

15.

Oferirea consultanţei şi
asistenţei necesare pe
perioada derulării misiunii
de audit
Cunoştinţele profesionale
ale auditorilor interni
Amabilitatea şi discreţia
auditorilor interni
Comunicarea auditorilor
pe parcursul misiunii de
audit cu reprezentanţii
structurii auditate
Integritatea şi
comportamentul etic al
auditorilor interni

Media generală
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4.53

90.59

4.74

94.78

4.96

99.26

4.94

98.89

4.85

96.92

4.59

91.76

4.83

96.52

4.89

97.78

4.94

98.89

4.77

95.38

4.71

94.00

4.91

98.26

4.96

99.00

4.94

98.89

5.00

100

96.00

4.91

98.26

5.00

100

5.00

100

4.92

98.46

97.65

4.91

98.26

4.85

97.04

5.00

100

4.92

98.46

92.8

4.80

95.94

4.82

96.35

4.85

96.96

4.79 95.90

4.82

4.88

4.64
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