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Introducere 
Prezentul Raport face parte integrantă din procesul de raportare a activității de audit 
intern, iar scopul acestuia este de a 

comunica aspectele semnificative aferente 

principalelor dimensiuni de activitate ale Direcției audit intern din cadrul Primăriei 
Municipiului Chișinău în continuare DA) , 
inclusiv: misiunile de audit realizate în 
raport cu planul stabilit, situația privind implementarea recomandărilor înaintate de auditul intern, precum și aspectele legate 
de expunerile la riscurile semnificative, măsurile privind asigurarea și îmbunătățirea calității, managementul 
resurselor umane implicate. Documentul se referă la anul de gestiune , este elaborat în conformitate cu cerințele SNA)  „Raportarea către managerul entității publice” și alte 
prevederi normative,  fiind structurat în capitole după cum urmează:  
 

Primul capitol conturează o imagine de 
ansamblu cu privire la cadrul organizațional al  DA), înglobând declarația cu privire la misiune și viziune, creionând valorile, precum și declarația 
cu privire la  independența organizațională. 
 

Capitolul doi conține o sinteză a activității de audit intern pe cele mai importante dimensiuni, precum și a 
impactului acesteia asupra proceselor de 

management al riscurilor, control și guvernare a entității. 
 

Capitolul trei reflectă aspectele ce țin de asigurarea și îmbunătățirea activității de 
audit intern. 
 

Capitolul patru cuprinde informația 
despre capacitățile cantitative și calitative 
de audit. 
 

Capitolul cinci descrie aspectele ce țin de colaborarea DA) cu părțile interesate în 
activitatea de audit intern. 
 

Capitolul șase reliefează opinia agregată 
cu privire la controlul intern,  creionând ideile de bază aferente contribuției auditului intern la valoarea adăugată, precum și celor ce țin de provocările existente și prioritățile activității de audit 
intern. 

 

Capitolul șapte punctează baza legală și suportul informațional, precum și 
utilizatorii Raportului. 
 

Anexele nr.1-4 prezintă  informația 
despre modul de implementare a 

recomandărilor și impactul acestora;  
recomandările neimplementate și 
rezultatele chestionarelor cu privire la nivelul de satisfacție al unităților auditate în serviciile de audit.  
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Capitolul ). Cadrul organizațional  
1.1. Declarația cu privire la Misiune, Viziune, Valori 

Misiunea DAI constă în oferirea asigurării i consilierii obiective i de încredere părților interesate, 
destinate să ajute entitatea să- i atingă obiectivele, utilizând o abordare disciplinată i sistemică 
pentru evaluarea i îmbunătățirea proceselor de guvernanță, control i management a riscurilor.  
Viziunea DAI 

DAI î i dore te să se focuseze pe o activitate de audit intern de înaltă performanță, care răspunde 
a teptărilor părților interesate, recunoscută ca un partener i consilier de încredere în realizarea 
obiectivelor PMC.  
ValorileădeăbazăăaleăDAI  
Valorile fundamentale, care stau la baza îndeplinirii misiunii i viziunii noastre sunt:  

 Imparțialitate – DAI tratează toți beneficiarii i părțile interesate în mod egal, fără părtinire.  
 Profesionism – DAI pune un accent deosebit pe competență, iar auditorii manifestă 

con tiinciozitate profesională atât la locul de muncă cât i în raport cu alte părți interesate. 
Dezvoltarea profesională continuă este o parte fundamentală a strategiei noastre de 
dezvoltare a personalului. 

 Calitate - excelența i calitatea se află în centrul a tot ceea ce facem. Măsura calității este 
satisfacția beneficiarilor, iar scopul nostru este să oferim servicii care să îndeplinească sau să 
depă ească a teptările.  

 Angajament și orientare către beneficiari – DAI tinde să atragă atenția sau interesul 
favorabil din partea părților interesate, rămânând con tienți de nevoile acestora, pentru a 
inspira respect, încredere i credibilitate.  

 Respect – personalul DAI este marcat i manifestă atitudine respectuoasă i condescendență.  
 Colaborare – DAI este dispusă să coopereze i să muncească împreună cu alte părți 

interesate, într-un efort intelectual comun.  
 Relevanță – DAI are capacitatea de a furniza informații, prin rapoartele sale de audit i cele 

anuale, care să satisfacă nevoile părților interesate. Pentru ca auditul intern să rămână 
relevant, ne adaptăm la a teptările în schimbare i menținem alinierea cu obiectivele entității. 

 Integritate, Obiectivitate, Confidențialitate, Competență – acestea reprezintă principiile 
fundamentale, indispensabile activității de audit intern. 
 

1.2. Carta 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, 
necesare îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor de audit intern; definirea sferei de activitate 
a auditului intern, etc.   Carta a fost  actualizată  și aprobată prin dispoziția Primarului General   nr. 391-d la data de 09 decembrie , fiind făcută publică prin plasarea pe pagina web a Primăriei Municipiului Chișinău. 
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1.3. Codul de conduită etică  Codul privind conduita etică reprezintă un set de principii  care trebuie să guverneze activitatea și comportamentul auditorilor interni, fiind considerat unul din cele mai exigente 

dintre cele existente.  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 DAI a PMC  a fost actualizat și aprobat prin decizia CMC nr. /  din . . ,  fiind asigurată respectarea acestuia, fără înregistrarea cazurilor de încălcare, așa cum s-a constatat cu ocazia evaluării rezultatelor  fiecărei misiuni de audit intern. 
 

1.4. Politicile și procedurile DAI Direcția audit intern se conduce în activitatea practică de cadrul normativ cu incidență în domeniul auditului intern, reglementările interne, precum și de manualul de politici și 
proceduri, elaborat la nivel de subdiviziune. Este de menționat că în conformitate cu 

prevederile SNAI 2040 „Politici și proceduri”, conducătorul subdiviziunii de audit intern stabilește politici și proceduri în vederea ghidării activității de audit intern. Prin urmare, 

politicile și procedurile activității de audit sunt adaptate la specificul entității publice, manualul 

fiind pus în aplicare începând cu  ianuarie  și actualizat, pentru prima dată, în anul 2020. 

 

. . Declarația cu privire la independența organizațională  În conformitate cu SNA) , conducătorul activității de audit intern trebuie să confirme cel puțin anual independența organizațională a auditului intern. În acest context declarăm că, 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 organizațională 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. Activitatea  de  audit  intern  nu  a fost supusă imixtiunilor  în stabilirea  ariei  sale  de  
aplicabilitate,  în  modul  de  desfăşurare  a  activităţii  şi  în  comunicarea rezultatelor.    
 Situațiile aparente care ar putea afecta independența sunt semnalate și raportate, după caz,  la momentul  apariției  acestora. 
 

                                        
                          

                                                 
1 229/2010 Legea privind controlul financiar public intern, art.19, alin. (4) 
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Capitolul II. Rezultatele  activității de audit intern  

2.1.  Realizarea Planului anual al activității de audit intern  

Grație abordării constructive, flexibilității și reacției agile la contextul de criză, DAI a încheiat anul , asigurând executarea integrală a Planului activității de audit intern actualizat, 

inclusiv realizarea mai multor activități neplanificate, în pofida tuturor dificultăților, care și-au făcut loc în activitatea de audit intern, 
Astfel, constatăm faptul că, în perioada raportată, au fost realizate 11 misiuni de audit 

(2020:10) , dintre care 1 misiune a fost realizată în regim ad-hoc. 

Aria de aplicabilitate a misiunilor de audit realizate a cuprins 42 unităţi auditate (în anul 

2020:30).  Este de remarcat că 7 din misiunile realizate au fost desfășurate pe orizontală, 
acoperind concomitent de la 4 la 25 unități auditate.  
 Ca rezultat al misiunilor de audit efectuate au fost întocmite 10 Rapoarte de audit intern și o 

Notă-raport. 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 2021, au fost formulate 104 de 

constatări și oferite 89 de recomandări, toate fiind acceptate de către managementul operațional. Pentru implementarea  recomandărilor au fost stabilite măsuri concrete, termene și responsabili, aspecte formalizate în planurile de acțiuni aprobate. 
 Recomandările înaintate 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.  
 În perioada raportată au fost realizate  verificări ulterioare ale modului de implementare a recomandărilor de audit, fiind întocmite și prezentate Note–raport  conducerii superioare. Așa după cum este prezentat în tabelul ce urmează, activitatea directă de audit în cursul anului 
2021 a consumat circa  80,7 la sută din resursele de timp disponibile.  Misiunile de audit 

planificate au fost acoperite cu  5508 om/ore, ceea ce a constituit 60,1% din resursele 

disponibile, respectiv 74,4 la sută din activitatea directă de audit, care mai include și misiunile 
ad-hoc, activitățile de consiliere neplanificate și cele de monitorizare a recomandărilor de 
audit.  
 Devierile înregistrate între resursele planificate și cele efectiv utilizate derivă din: i  reîncadrarea în activitate a unui angajat în ultimul trimestru al perioadei raportate, situație care a condiționat majorarea numărului efectiv de om/ore; ii  realizarea sarcinilor aferente evidenței recomandărilor Curții de Conturi și raportării pe marginea acestora, situație care a generat majorarea timpului alocat activităților neprevăzute și realocarea resurselor. 
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Tabelul nr.1 Analiza gestionăriiăresurselorăDAI înăanulă2021 

nr 

d/o 

 

           

           Activități 
 

Planificat Efectiv realizat 

om/ore % om/ore % 

Total om/ore lucrătoare 10456 100 10936 100 

 Concedii de odihnă 1184 11,3 1344 12,3 

 Concedii medicale 288 2,8 424 3,9 

 Om/ ore disponibile 8984 85,9 9168 83,8 

Resurse disponibile pentru activitatea 

de audit, din ele: 

8984 100 9168 100 

1 Activități directe de audit 7392 82,3 7400 80,7 

1.1 Misiuni de asigurare 4512   50,2 4588 50,1 

1.2 Misiuni de consiliere  1040  11,7 920 10,0 

1.3 Activități ad-hoc, inclusiv de asigurare și consiliere 
952 10,5 1100 12,0 

1.4 Monitorizarea implementării recomandărilor de audit 
888 9,9 792 8,6 

2 Activități de audit indirecte 1592 17,7 1768 19,3 

2.1 Gestionarea activității, cu excepția supervizării 336 3,7 544 5,9 

2.2 Dezvoltarea profesională 592  6, 6 520   5,7 

2.3 Alte activități  neprevăzute 664  7,4 704   7,7 

                                                                           

. . . )ndicatorii cheie de performanță  Majoritatea obiectivelor stabilite în Planul de activitate al DAI pentru 2021 au fost atinse sau depășite. Urmând bunele practici identificate la nivel internațional, precum și în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, DA) utilizează o varietate de indicatori cheie de performanță KP)  pentru a se asigura că activitatea de audit oferă rezultatele dorite. Țintele și indicatorii DA) sunt stabiliți anual și monitorizați îndeaproape pe tot parcursul 
anului.  În anul  pentru 2 indicatori cheie din cei planificați nu a fost atins nivelul țintă. Astfel  
nu s-a realizat conformitatea cu linia de timp pentru 3 misiuni de audit, precum și nivelul de implementare a recomandărilor acceptate de management ( a se vedea  tabelul nr.2). 
 Menționăm că primul indicator a fost influențat de fluctuația personalului și de activitățile 
realizate în regim ad-hoc, iar privitor la  nivelul de implementare a recomandărilor de 
audit, indicatorul este legat în mod direct de abordarea managementului, care își asumă acțiunile și termenele de implementare, implicit riscurile de neimplementare. 
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         Tabelul nr.2   Indicatorii cheie de performanţă aferenţi activităţii de audit  
intern în anul 2021 

 

 Nr. 

 d/o 

Indicator Ținta    Performanța 

 

1 Gradul de realizare a planului anual al  activității de audit intern 
 

100% 100% 

2 Nivelul de satisfacere de către subdiviziunea de audit intern  a solicitărilor de consiliere 
 

Cel puțin % 100% 

3 Nivelul de utilizare a resurselor pentru  

misiuni ad-hoc 

 

Cel mult 100% 75% 
 

4 Ponderea misiunilor de audit intern realizate în termenele stabilite 
 

Cel puțin % 73% 

 

5 Ponderea recomandărilor de audit acceptate 
 

Cel puțin % 100% 

6 Gradul de implementare a recomandărilor 

de audit 
 

Cel puțin % 69,4% 

7 Nivelul de utilizare a resurselor pentru  activitatea directă de audit* 
 

Cel puțin % 80,7% 

8 Nivelul de dezvoltare profesională continuă 

a auditorilor interni 

Cel puțin  ore 

academice per auditor 

intern 
 

69 

 

9 Numărul de auditori interni certificați Cel puțin un auditor 

intern certificat 
 

3 

10 Nivelul general de satisfacție al unităților  auditate față de serviciile de audit oferite** 
 

Cel puțin % 97% 

 

*activitatea directă de audit include realizarea misiunilor de audit planificate şi neplanificate, activitățile 
   de urmărire a implementării recomandărilor de audit, activitățile de consiliere i supervizare 
** totalizarea chestionarelor 

 

 

2.2. Misiunile  anului 2021 - analiză generală În perioada de raportare au fost realizate atât misiuni de asigurare cât și misiuni de consiliere. 
Misiunile de audit realizate în cursul anului 21 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 eventuale situații de risc, au fost înaintate recomandări 
pertinente.  
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Misiunile de asigurare 

 

Misiunea 01–2/97 – 2021: Evaluarea procesului de examinare și soluționare a petițiilor 
înregistrate prin intermediul canalelor de comunicare, inclusiv platforma eu.chișinau.md s-a 

desfăşurat  în perioada 18.01 – 26.02.2021.  

Misiunea de audit a  acoperit procesul de examinare și soluționare a petițiilor parvenite prin canalele de comunicare, inclusiv platforma eu.chisinau.md. Astfel, au fost abordate activitățile 
aferente  a 6 unități auditate, inclusiv: Preturile de sector, Direcția corespondență, petiții și 
audiență și Direcția relații publice și buget civil a PMC.  
Concluziile generale ale auditului relevă funcționarea adecvată a procedurilor de control intern ce asigură conformitatea înregistrării petițiilor și aplicării rezoluțiilor în vederea executării 
acestora. În același timp, auditul constată necesitatea întreprinderii unor măsuri aferente fortificării controalelor interne existente și/ sau instituirii unor proceduri noi de control, în vederea asigurării conformității procesului de recepționare, examinare, soluționare, monitorizare a executării petițiilor, arhivare și păstrare a acestora.   

 

Misiunea 01–3/98 - 2021: Evaluarea implementării proiectului „Biblioteca digitală 

educațieonline.md” s-a desfăşurat  în perioada 15.02- 09.04.2021. 

 Auditul a cuprins activitățile desfășurate în cadrul proiectului, inclusiv: planificarea, bugetarea, derularea, documentarea, monitorizarea acestora, dar și mentenanța curentă a site-

ului www.educațieonline.md.  În rezultat, au fost constatate anumite deficiențe/neconformități, care puteau fi gestionate în spiritul principiilor bunei guvernări și care ar trebui abordate  de către factorii decizionali cu promptitudine și responsabilitate maximă. În scopul remedierii deficiențelor neepuizate, conformării la cerințele cadrului normativ, precum și diminuării riscurilor asociate, au fost înaintate recomandări, care sunt în proces de implementare de către DGETS. 
 

Misiunea 01–4/99 - 2021: Evaluarea activității întreprinderilor municipale care prestează 
servicii de alimentație a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitar s-a 

desfășurat în perioada . -02.04.2021. Aspectele cheie supuse auditării au vizat guvernanța corporativă; evidența încasărilor din vânzări și înregistrarea veniturilor; procedurile de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor;  evidența consumurilor și gestionarea patrimoniului; raportarea privind activitatea 
economico-financiară și au acoperit  unități auditate concomitent. Neînregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, construcții neautorizate, exploatate zeci de ani fără a fi legalizate, inventarierea superficială a elementelor patrimoniale, neasigurarea reevaluării imobilelor, datorii ce depășesc valoarea totală a activelor, în unele cazuri de două - trei ori, precum și pierderi enorme neacoperite - toate formează concluziile auditului, fapt care denotă vulnerabilitățile modului de administrare a ÎMAP, dar și necesitatea îmbunătățirii procesului de monitorizare din partea fondatorului.  

3 

2 

http://www.educațieonline/
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Misiunea 01–5/100-2021: Evaluarea procesului de gestionare a parcului auto (automobilelor 

de serviciu) din dotarea Primăriei Municipiului Chișinău, preturilor de sector și a subdiviziunilor 
Consiliului Municipal Chișinău s-a desfășurat în intervalul . - . .  și a  cuprins 20 

unități auditate.  Obiectivele auditului au urmărit: 
‐ Evaluarea modului de gestionare a autoturismelor de serviciu în raport cu criteriile de conformitate, eficiență și economicitate; 

‐ Determinarea faptului dacă mecanismul existent de gestionare a autoturismelor de serviciu asigură respectarea cerințelor de exploatare și integritate a acestora.  În rezultatul misiunii au fost scoase în evidență un șir de neconformități, fiind înaintate recomandări orientate spre fortificarea controalelor interne asociate procesului. 

 

Misiunea 01–6/101 - 2021: Evaluarea conformității și eficienței achizițiilor publice realizate 
de către Direcția generală asistență medicală și socială s-a desfășurat în perioada 20.04 – 

31.05.2021.  

Misiunea de audit a avut ca obiectiv determinarea faptului dacă procedurile instituite și mecanismele aplicate în cadrul DGAMS au asigurat planificarea, desfășurarea și monitorizarea achizițiilor publice în conformitate cu cerințele cadrului legislativ aplicabil și cu cele mai bune practici privind transparența și eficiența achizițiilor. Concluziile auditului reliefează evoluții pozitive, înregistrate de unitatea auditată în procesul de organizare, desfășurare și documentare a procedurilor de achiziții publice. Totodată, 
rezultatele misiunii de audit relevă că, procedurile de control intern instituite în cadrul 
procesului auditat nu-și ating pe deplin efectul scontat, fapt ce  generează un șir de lacune, care în consecință au impact, inclusiv: (i) evitarea desfășurării procedurilor de achiziții publice cu un nivel maxim de transparență, ii  deficiențe în procesul de elaborare a documentației de atribuire și evaluare a ofertelor,  dar  și iii  neconformități în monitorizarea realizării contractelor și gestionarea stocurilor.  

 

Misiunea 01–8/103 - 2021: Auditul modului de organizare a sistemului financiar-contabil, cu 

accent pe mecanismele de control intern existente în cadrul autorităților administrației publice 
municipale s-a desfăşurat în perioada 02.08 – 28.09.2021 și a  cuprins 20 unități auditate. Obiectivul auditului a constat în oferirea asigurării rezonabile precum că la nivelul AAPM este conceput și menținut un sistem de control intern adecvat și eficient asupra organizării și funcționării sistemului financiar contabil. 

S-a constatat că, modul de organizare a sistemului financiar contabil la nivel de municipalitate 

conține anumite carențe care afectează evidența și gestionarea patrimoniului public și nu oferă  

un nivel adecvat de veridicitate pentru raportul financiar consolidat al municipiului, situație ce 

a determinat auditul să formuleze doar o asigurare limitată privind organizarea și funcționarea 

acestuia. În scopul înlăturării deficiențelor constatate au fost înaintate recomandări pertinente, care urmează a fi implementate de către unitățile auditate. 
 

 

7 
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Misiunea 01–10/105-2021: Evaluarea, prin prisma sistemului de control intern managerial 

existent, a procesului de gestionare a patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor din cadrul Î.M. 
„Combinatul servicii funerare” s-a desfăşurat în perioada .  – 30.11.2021. Domeniul de aplicare a auditului a cuprins activitățile operaționale și cele economico – financiare,  desfășurate în perioada . .  – 30.09.2021 în cadrul Î.M. „Combinatul servicii funerare”, inclusiv cele aferente proceselor de: (i) transmitere în arendă a locurilor/loturilor de pământ destinate înhumărilor; (ii) gestionare a patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor, 
inclusiv procedurile privind  monitorizarea și evidența mormintelor și a locurilor libere pentru înhumări pe fiecare cimitir în parte; (iii)  colectarea veniturilor și asumarea cheltuielilor; (iv) administrarea și protejarea patrimoniului întreprinderii.  Constatările auditului, au scos în evidență existența unor oportunități, valorificarea cărora ar contribui la îmbunătățirea aspectelor auditate. În acest sens, domeniile ce necesită o atenție sporită se referă la evidența veniturilor, gestionarea contractelor de arendă funciară, 
documentarea relațiilor de rezervare a locurilor destinate înhumării. Situaţia existentă este condiţionată de insuficiența controlului în procesul de monitorizare a activității întreprinderii de către fondator, fapt generat, inclusiv de lipsa Consiliului de administrație a întreprinderii, precum și de carențele cadrului normativ asociat activității.  
 

Misiunile de consiliere 

Misiunea 01–10/96 - 2021: Auditul gestionării resurselor destinate combaterii „COVID- 9” a 
fost inițiată în luna martie a anului , la solicitarea  Primarului General. 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, DGAMS, DGTPCC și DGLCA. În luna noiembrie 2020 a fost elaborat Raportul intermediar privind rezultatele 

auditului, iar la începutul anului  a fost prezentat raportul final al misiunii, fiind decisă 
finalizarea acesteia.  

 

Misiunea 01–7/102 - 2021: Analiza situației aferente întreprinderilor municipale de 

gestionare a fondului locativ și identificarea potențialelor aspecte de soluționat a fost desfășurată 
în perioada .  - 15.07.2021. Obiectivul misiunii a constat în oferirea consilierii pe aspecte ce țin de situația actuală a întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ, cu identificarea posibilelor oportunități de soluționare a problemelor existente.  
Prin intermediul acestei misiuni s-a urmărit: 
‐  analiza faptelor, evenimentelor și a cauzelor care au condiționat inițierea procedurii de insolvabilitate a întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ; 



Raport privind activitatea de audit intern             
  

- 13 - 

 

‐ examinarea, prin prisma prevederilor cadrului normativ, a deciziilor care au stat la baza inițierii procedurii de insolvabilitate a întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ, precum și a acțiunilor și inacțiunilor aferente; 
‐ identificarea posibilelor oportunități și soluții privind remedierea situației existente.  Lecţiile învăţate, identificate în cadrul acestui audit, reprezintă oportunităţi pentru apărarea intereselor ÎMGFL și a fondatorului acestora. Este de aşteptat ca reprezentanții ÎMGFL și 
structurile competente din cadrul AAPM Chișinău vor lua în considerare şi vor include propunerile de soluții înaintate, ca parte a activităţii.  
Misiunea  01–9/104 - 2021:  Aspectele cheie ce țin de sistemul de management al riscurilor și 
modul de aplicare a acestora în practica subdiviziunilor Consiliului Municipal Chișinău  și a 
Primăriei Municipiului Chișinău s-a desfăşurat în perioada .  – 04.11.2021.  Obiectivele  misiunii au constat în: 
‐ identificarea aspectelor, care necesită facilitare pentru a fi înțelese și aplicate în practică de către responsabili, așa după cum prevăd reglementările interne și externe; 
‐ organizarea și desfășurarea activității orientate spre facilitarea înțelegerii, precum și însușirii procesului de management a riscurilor pentru persoanele interesate din cadrul municipalității, de asemenea a fost parte a misiunii.  Activitatea de consiliere prin facilitarea înțelegerii și însușirii a fost organizată sub forma unui atelier de lucru cu genericul „Unele aspecte ce țin de managementul riscului”, la data de 02 noiembrie . În cadrul activității au fost prezentate rezultatele sondajului, precum și au fost puse în discuție cele mai importante și problematice aspecte ale procesului de management al 

riscului la nivelul subdiviziunilor și al administrației publice municipale.  
            

Misiunea : Evaluarea procesului de management a proiectelor de investiții capitale derulate de către   autoritățile publice municipale a fost desfășurată în perioada ianuarie-februarie , în contextul activității în cadrul grupului de lucru, desemnat prin dispoziția Primarului General. Nota raport, elaborată de către auditori a fost parte integrantă a raportului elaborat de către 
grupul de lucru. 

2.3. Alte servicii  de consiliere Serviciile de consiliere pot fi solicitate în prealabil și incluse ca parte a Planului anual de 
activitate, sau pot fi solicitate în regim ad-hoc pe parcursul perioadei de gestiune. De asemenea, unele activități de consiliere se furnizează având la bază sesizările proprii ale auditului intern. Obiectivul activităților de consiliere variază în funcție de nevoile părților 
solicitante și pot include: îmbunătățirea unui proces sau a unei proceduri; asistarea la implementarea unui anumit sistem; interpretarea anumitor reguli, politici și îndrumări, acordarea asistenţei la locul de muncă în aspecte ce ţin de dezvoltarea C)M, organizarea seminarelor de instruire în domeniul controlului financiar public intern.  

Astfel, adițional angajamentelor de consiliere menționate mai sus, DAI a realizat alte activități 
de consiliere, inclusiv cu referire la : 
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– Planificarea activității subdiviziunilor municipale pentru anul  stabilirea 
obiectivelor; indicatorilor de performanță și a riscurilor asociate ;  

–  Perfectarea propunerilor de acțiuni prioritare antifraudă și anticorupție;  
–  Elaborarea sintezei privind modul de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților;  
– Opinia pe marginea proiectului Strategiei de Modernizare și dezvoltare a municipalității analiza funcțională a structurii organizaționale a administrației publice a municipiului Chișinău ;  
–  Elaborarea modelului planului de acțiuni pentru preturi; 
–  Examinarea și revizuirea caietului de sarcini privind achiziționarea serviciilor de consultanță pentru efectuarea analizei funcționale/instituționale a structurii administrației municipiului Chișinău și  oferirea recomandărilor pentru modernizare;  
–  Examinarea și înaintarea propunerilor la caietul de sarcini pentru Servicii de consultanță privind actualizarea Studiului „Strategia Parcări - Proiect în sectorul drumurilor urbane din Chișinău în domeniul sistemelor de parcare”;   
– Opinia pe marginea  articolului „Denaturarea concurenței prin acorduri–cadru la DGLCA”; 

– Modalitatea de calculare a sporurilor salariale în cadrul DGAMS; 

– Analiza modului de funcționare a platformei eu.chisinau.md;  

– Perfectarea și promovarea dispoziției Primarului General nr. -d . .  „Cu 
privire la unele aspecte ce țin de organizarea procesului de implementare a cerințelor și 
recomandărilor Curții de Conturi”. 

De asemenea, în perioada raportată au fost acordate 80 de consultații în oficiu și prin email 

/telefon, cu o durată medie de circa  min/ per  consultație. Acestea au vizat cele mai diverse subiecte, fiind solicitate, în principal, de către managerii de linie. 
 În cursul anului 2021, de către DA) a fost organizată 1 activitate de instruire pe aspecte ce țin 
de managementul riscului,  cu participarea  a 56 de reprezentanți  din cadrul autorităților și instituțiilor publice din mun. Chișinău.  Concomitent, în  perioada de raportate au  fost perfectate avize la proiectele : 

- Regulamentului privind constituirea și funcționarea CMC; 
- Deciziei ”Cu privire la efectuarea misiunilor de audit extern privind evaluarea sistemului 

de control intern la întreprinderile municipale”; 

- Strategiei pentru dezvoltarea durabilă socio-economică a spațiului urban; 
- Planului local anticorupție al mun. Chișinău pentru anii -2025; 

- Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret a mun. Chișinău. 
. . Activități de suport În conformitate cu solicitarea Primarului General, DA) acordă suportul necesar în procesul de evidență a recomandărilor Curții de Conturi, colectării și sistematizării informațiilor cu privire la acțiunile întreprinse în vederea implementării recomandărilor Curții de Conturi de către 
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subdiviziunile municipale, cu prezentarea rezultatelor către conducere și către )nstituția Supremă de Audit. În acest context, în cursul perioadei de gestiune DAI a asigurat : 

 Colectarea, analiza și sistematizarea informațiilor referitor la măsurile întreprinse în vederea executării (otărârilor Curții de Conturi (CC :  nr.   din . . ; nr.  din 
17.07.2020; nr. 68 din 26.11.2019; nr. 79 din 22.12.2020; nr. 48 din 28.10.2020 și nr.  din 
06.02.2021.  S-au asigurat  raportări privind nivelul de implementare a recomandărilor oferite în cadrul a  misiuni de audit; 

 Perfectarea rapoartelor  pe marginea executării (CC nr. ; nr.  și nr.  și prezentarea acestora în cadrul ședinței operative; 
  Organizarea ședințelor cu subdiviziunile responsabile în vederea clarificării statutului executării cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi; 
 Prezentarea către Curtea de Conturi a informației privind stadiul de implementare a recomandărilor și cerințelor înaintate AAPM, în cadrul auditurilor efectuate. 

 

2.5 Activitatea de monitorizare 

2.5.1. Urmărirea recomandărilor de audit În conformitate cu Standardele profesionale, DA) urmărește toate recomandările înaintate în rezultatul misiunilor de asigurare efectuate, precum și celor de consiliere, în funcție de preferințele beneficiarului, pentru a determina dacă au fost întreprinse măsurile planificate în vederea remedierii/îmbunătățirii situațiilor constatate. Utilizând un sistem informatic de urmărire, auditul intern asigură monitorizarea planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor, precum și termenele țintă. În cursul anului de gestiune au fost emise două rapoarte privind urmărirea recomandărilor de audit, care acoperă toate misiunile de audit, 
aflate sub monitorizare. 

Urmărirea recomandărilor s-a efectuat 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.  În perioada de referință au fost realizate 5 verificări ulterioare, care au vizat evaluarea gradului de implementare a recomandărilor asumate de către unitățile auditate în rezultatul 
misiunilor de audit,  aferente:  
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‐ auditului gestionării sistemului de control acces și supraveghere video prin mijloace video din cadrul Primăriei municipiului Chișinău ; 
‐ evaluării procesului de gestionare a pasajelor subterane (2020); 

‐ evaluării procesului de informare și comunicare din cadrul Primăriei municipiului Chișinău ; 
‐ auditului gestionării patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor de către  Î.M. ”Direcția parcurilor cultură și odihnă” (2020) 

‐ evaluării sistemului de achiziții publice din cadrul autorităților publice municipale 

(2020). În perioada de raportare în proces de  monitorizare s-au aflat  recomandări acceptate de către unitățile auditate, înaintate  în  cadrul a 22 misiuni de audit.  Nivelul de implementare a recomandărilor care urmau a fi implementate cumulativ, până la finele  perioadei de raportare,  se prezintă după cum urmează: 
 

 
 

Figura nr. 1 Statutul general al implementării recomandărilor de audit 

 Descrierea detaliată a statutului implementării recomandărilor de audit, aferente fiecărei 
misiuni de audit in parte se  regăseşte în Anexa nr.1 la Raport.  

 

Pe parcursul acestui an, de către unitățile auditate au fost implementate acțiuni legate de recomandările aflate sub monitorizare, aferente următoarelor categorii: conformitatea cu 
cadrul normativ; eficiența și eficacitatea operațiunilor; separarea sarcinilor; atribuirea responsabilităților; acuratețea, exhaustivitatea raportării; instruirea și îndrumarea 
personalului, etc. Acţiunile întreprinse 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. 3.  

 

Este de remarcat aici că, în procesul de urmărire a recomandărilor, unitățile auditate au 

fost cooperante, în mare parte, prezentând informația solicitată de DA) în termenele 
stabilite, în formă completă și calitativă.   

Pe această cale, exprimăm gratitudine tuturor părților interesate, care înțeleg munca 
noastră și sunt deschiși să contribuie la conjugarea eforturilor în vederea adăugării 
valorii noi pentru entitate. 

 

204 

58 
32 
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. . . Recomandări deschise  În acest an, DA) și-a propus să avanseze în tehnicile ce țin de urmărirea implementării recomandărilor de audit, aprofundând analiza recomandărilor deschise neimplementate și implementate parțial  și evoluția acestora în decursul perioadei de raportare.  Astfel, tabloul anului  pe acest segment este prezentat în figura ce urmează. 
 

 
 

Figura nr. 2 )nformație despre evoluția recomandărilor în anul  

 În contextul celor reflectate mai sus, este de subliniat faptul că 90 din cele 116 recomandări  deschise, înregistrate la finele anului de gestiune, au termenul de implementare depășit.  
Pentru  o mare parte din  recomandări cu termenul depășit valoarea expunerii este majoră, iar 

unele din ele  se mențin deschise din perioadele  precedente. Menționăm că, prin neimplementarea recomandărilor de audit, riscurile identificate rămân înafara controlului, fiind concomitent afectat impactul muncii auditului intern. 

De asemenea, este de notat 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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Capitolul III.  Asigurarea calității 
 DA) este o subdiviziune de audit intern matură, dedicată  calității și excelenței. 
Pe parcursul anului 2021 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.  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).  
 )nstrumentele de bază utilizate în scopul asigurării și îmbunătățirii calităţii sunt: monitorizarea 

continuă, autoevaluarea periodică și evaluarea externă. Toate acestea reprezintă puncte importante de reper în identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a activităţii.  
 

.  Evaluări interne 

3.1.1.Monitorizarea continuă și  autoevaluarea periodică a activității de audit 
intern  Monitorizarea continuă este asigurată prin activități continue de planificare și supraveghere a 
misiunilor de audit intern, practicile de lucru standardizate, proceduri de revizuire a documentelor de lucru și a rapoartelor de audit intern.  Pentru a asigura livrarea efectivă și eficientă a planurilor de audit, DA) a continuat în mod activ să-și gestioneze performanța operațională prin:  i  planificarea detaliată a sarcinilor de audit; 
ii) alocarea personalului pe angajamente; iii) monitorizarea atentă a respectării termenelor și 
etapelor pentru toate auditurile; iv) înregistrarea detaliată a timpului pentru tot personalul; v  analiza periodică a diferențelor dintre timpul bugetat și cel efectiv utilizat.   
 În conformitate cu prevederile Programului de asigurare și îmbunătățire a calității,  DA) a desfășurat autoevaluarea activității de audit pentru anul . Rezultatul autoevaluării este 
Deplin Conform, ceea ce relevă că politicile și procedurile urmate de DA), precum și tehnicile 
aplicate sunt conforme cu Standardele profesionale 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.  
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3.1.2. Urmărirea nivelului de apreciere a serviciilor auditului intern  Pentru a surprinde percepția asupra calității activității sale, DA)  realizează sondaje de satisfacție după fiecare angajament  cu părțile interesate cheie. Astfel, în scopul urmăririi 
nivelului de satisfacție a acestora, 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.   

Cu rate de satisfacție între 96-98,4%, activitatea auditului intern a fost bine percepută și în 

anul 2021, iar evoluția indicatorilor evaluați sunt prezentați în figura de mai jos.   
 

 

      

 

Figura nr. 3 Evoluția nivelului de apreciere a serviciilor de audit intern în perioada -2021 Părțile interesate recunosc că prin auditurile realizate DA) contribuie la îmbunătățirea 

sistemului de control intern și aduce valoare adăugată entității. De asemenea, respondenții 
sunt convinși că DA)  realizează auditurile cu obiectivitate, onestitate și corectitudine.  
Cu toate acestea, auditul intern continuă să implementeze acțiuni pentru a asigura îmbunătățirea în continuare a performanței activității, a pertinenței recomandărilor de audit, 

precum și pentru a extinde cunoștințele auditorilor cu privire la  metodologia de audit și la procesele entității publice. 

 

3.2. 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. 
 În , activitatea de audit intern în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău a fost supusă unei evaluări externe a calității. Exercițiul a implicat o evaluare a conformității cu standardele internaționale de audit, utilizarea practicilor de succes și eficiența și eficacitatea activității de audit intern. Evaluatorii externi au concluzionat că  activitatea de audit intern  este  „Deplin 
conformă”, calificativ de categoria , reprezentând cel mai înalt rating care poate fi obținut. 
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 universul de audit.  

DAI întreprinde acțiunile posibile în vederea depășirii situației ce a generat insuficiența resurselor de personal, în același timp, acționând asupra menținerii și promovării continue a calității activităților desfășurate.  

Raportul de audit 

 94% 
96% 

Personalul de audit 

 95% 

96% 98% 
97% 

Procesul de audit 

 94% 

96% 
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Capitolul IV.  Capacitățile de audit 
 4.1 Personalul și abilitățile curente 

Prin decizia CMC nr.11/10 din 14 iulie 2020, structura organizatorică a DAI a fost modificată, 
statul de personal fiind constituit din  unități de personal, inclusiv:  unități pentru 
angajamentele de audit de asigurare,  unități pentru activități de consiliere și audite ad-hoc,  4 unități pentru urmărirea recomandărilor de audit și  unități - conducerea direcției. Începând 
cu anul 2021 a fost inițiată punerea în aplicare a noii structuri organizatorice.  
 Deși numărul unităților de personal a fost  proiectat pentru a acoperi auditarea domeniilor de risc, efectiv, pe parcursul perioadei de gestiune, gradul de ocupare a funcțiilor în cadrul DA) a variat după cum urmează: . . 1-15.10.2021 -  persoane , %  și . . -

31.12.2021– 6 persoane (26,1%).  Între timp,  angajați au demisionat,  angajat a fost reîncadrat, iar alți  colegi au fost încadrați în funcție prin transfer din cadrul altor 
subdiviziuni.   

Astfel, gradul de fluctuație a personalului a constituit 33 la sută, sau cu 13 puncte 

procentuale  mai mult decât în anul precedent, în timp ce nivelul acceptat al fluctuației, care să nu inducă efecte negative asupra activității este de 10 %.  Printre efectele negative generate de fluctuația sporită pot fi enumerate: reducerea eficacității 
personalului; mărirea timpului  de instruire a noilor angajați și celui acordat selecției; costuri indirecte exprimate prin pregătirea angajaților plecați.    
 În acest context menționăm că,  componența numerică actuală a echipei DA), nu poate acoperi evaluarea proceselor cu nivel de risc ridicat, dar nici nu reușește să răspundă solicitărilor de 
misiuni ad-hoc sau alte activități de consiliere. Estimarea cantitativă a necesarului de resurse relevă o disponibilitate de doar 27% pentru acoperirea universului de audit. 

 

Este de remarcat faptul că, în cursul anului  au fost organizate mai multe concursuri de ocupare a funcțiilor publice vacante în cadrul DA), însă acestea nu s-au soldat cu succes, dat fiind lipsa pretendenților. Interesul redus derivă din motivarea extrem de joasă a auditorilor 
interni din cadrul AAPL, raportată la cerințele foarte înalte față de funcția respectivă și complexitatea activității. 
 Analiza structurii personalului la care au  fost luate în calcul următoarele criterii: experiența în auditul intern, domeniul studiilor de specialitate, certificări deținute precum și calitatea de membru în organizații profesionale naționale și internaționale, creionează tabloul descris mai 
jos.   
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Este important de menționat că, personalul, împreună cu cunoștințele și abilitățile pe care le deține, formează resursa cea mai importantă pe care o necesită activitatea de audit intern. În funcție de disponibilitatea acestei resurse, subdiviziunea de audit intern își organizează 
activitatea și își planifică activitățile sale astfel, încât să-și atingă obiectivele într-o manieră eficientă și eficace.  
Astfel, estimarea calitativă a necesarului de resurse poate fi exprimată prin competențele 
colective existente, care pot acoperi domeniile de risc. În acest sens, la nivelul DAI, este imperativă necesitatea consolidării competențelor pentru segmentele: financiar contabil, inginerie în construcții și sisteme edilitare, drept și tehnologii informaționale. Totodată, deținerea certificării și a calității de membru în organismele profesionale ar trebui să reprezinte un deziderat, îndeplinirea căruia ar contribui la îmbunătățirea continuă a activității 
de audit intern.  

Resursele alocate DAI permit angajarea personalului necesar, însă așa cum a fost menționat mai sus, procesul de recrutare este unul anevoios, fiind afectat de un șir de circumstanțe exogene, care nu sunt sub controlul DA) și nici a entității publice.  

                                  Tabelul nr.3 Tendințeăînăstructura personalului DAI 

 

Indicatori Caracteristici 

Anul 2020  

(5 pers) 

Anul 2021  

(6 pers) 

număr % număr % Experiența în auditul 
intern 

sub 1 an 1 20 2 33,3 

1-3 ani 1 20   

peste 5 ani 1 20 1 16,7 

peste 10 ani 2 40 3 50,0 

Studiile de specialitate 

economice 2 40 4 66,7 

juridice   1 16,7 

IT 1 20 1 16,6 

altele 2 40   

Certificări naționale 
definite 

Certificat de calificare profesională  3 60 3 50 

Certificat de evaluare a cunoștințelor/nivel 
intermediar      

1 20 1 16,7 

Certificat de evaluare a cunoștințelor /nivel de bază 

  1 16,7 Membru în organisme profesionale naționale 
AAI Moldova 2 40 4 66,7 Membru în organisme 

profesionale internaționale 

AA) România 1 20 1 16,7 
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Dat fiind situația respectivă, în condițiile în care în perioadele ce urmează nu se va reuși acoperirea necesităților de audit cu resursele existente, pentru satisfacerea segmentelor 
specificate supra, entitatea poate apela la instrumentul de co-sourcing sau de outsourcing. 
 

4.2. Dezvoltarea  profesională continuă Având în vedere cerinţele SNAI 1230 - Dezvoltarea profesională continuă, care specifică necesitatea dezvoltării cunoştinţelor, priceperii şi altor competenţe necesare auditorilor prin formare profesională, precum și prevederile Legii nr. /  privind controlul financiar 
public intern,  prin programul propriu de instruiri interne, actualizat la finele lui 2020 potrivit priorităților proprii,  DA) acoperă cele mai stringente nevoi de instruire a personalului. 
Astfel, subiectele care au fost abordate în cadrul instruirilor interne,  au vizat aspectele ce țin 
de: 

- Codul etic al auditorului intern în sectorul public - principiile și regulile aplicabile; 
- Planificarea și etapele desfășurării misiunii de audit intern; 

- Controlul intern managerial și componentele principale ale acestuia; 

- Unele aspecte ce țin de managementul riscurilor i riscurile în activitatea de audit intern; 
- Normele de audit intern în sectorul public; 
- Eficientizarea achizițiilor publice și legea integrității – interpretare și aplicare; 
- Standardele Naționale de audit intern – aplicarea în practică. 

 DA)  tinde să mențină auditorii la curent cu cele mai recente evoluții  din entitate și din profesie, relevante pentru activitatea lor,  prin oportunități structurate de învățare continuă.   Astfel, în anul  personalul DAI  a beneficiat de oportunităţi privind dezvoltarea profesională continuă, în cadrul a 233 om/ore de instruiri externe anul :  şi 182 

om/ore de instruiri interne (anul 2020: 43) . 

Instruirile externe la care au participat auditorii interni au purtat următorul generic:  
‐ Planificarea activității de audit intern și auditul de performanță; 

‐ Comunicarea interpersonală; 
‐ Consilierea în auditul intern - abordări de bază; 
‐ Cadrul normativ și instituțional privind avertizorii de integritate; 
‐ Pulsul auditului intern pe timp de criză și nu numai. 

 Totodată, pentru asigurarea unui impact mai amplu al 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.  Prin urmare, în cadrul DA) se promovează activ conștientizarea necesității autoinstruirii continue a fiecărui auditor, inclusiv utilizând în mod  individual diverse metode auto didactice și surse posibile. 
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Capitolul V. Coordonarea activității și cooperarea cu alte 
părți interesate 

5.1. Colaborarea cu UCA În perioada raportată DA) a avut o colaborare bazată pe colegialitate cu UCA din cadrul Ministerului Finanțelor. În conformitate cu prevederile cadrului normativ cu incidență în domeniul auditului intern,  a fost asigurată prezentarea în termenele stabilite a: i  Planului de acțiuni pentru anul ; ii  Raportului privind activitatea de audit intern în anul ; iv   Cartei de audit intern în variantă actualizată. De asemenea, în baza ordinului Ministrului Finanțelor, conducătorul DA) a participat, în calitate de membru al Comisiei de evaluare, la misiunea de evaluare externă a activității de audit intern în cadrul CNAM. Având calitatea de membru al Comisiei de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public, conducătorul DA) a asigurat participarea la  ședințele acesteia, precum și la  exercițiul de evaluare a cunoștințelor a auditorilor interni, care au aplicat la modulul de bază al 
Programului de instruire în domeniul auditului intern. Angajații DA) au manifestat un interes sporit pentru masa rotundă a auditorilor interni, organizată de Ministerul Finanțelor și Curtea de Conturi a Republicii Moldova, precum și pentru  ședința trimestrială a conducătorilor  subdiviziunilor de audit intern. 

. . Coordonarea activităților și comunicarea cu principalii furnizori de 
asigurare În scopul minimizării situațiilor de suprapunere a activităților, DA) informează Curtea de Conturi despre activitățile realizate, precum și despre cele planificate. În acest sens, potrivit cerințelor cadrului normativ, DA) a remis în adresa instituției respective Raportul privind activitatea de audit intern în anul  și Planul de acțiuni pentru anul .  Concomitent,  DA) are la evidență rapoartele auditului extern,  utilizând informația respectivă în cadrul exercițiului de planificare a activității, inclusiv la  evaluarea riscurilor.  În cursul perioadei de gestiune DA) a organizat o serie de ședințe cu participarea 
reprezentanților Curții de Conturi, în cadrul cărora s-a urmărit clarificarea stadiului de implementare a recomandărilor și executare a cerințelor înaintate în rezultatul auditurilor externe realizate în cadrul AAPM. 

. . Colaborarea cu organizațiile neguvernamentale de profil În calitate de membru al Consiliului de Administrație al Asociației Auditorilor )nterni, 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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De asemenea, angajații DA) au participat la evenimentele și activitățile de instruire organizate de AA), inclusiv în 
calitate de formatori. O colaborare fructuoasă a fost inițiată de către noi  în anul  cu Platforma de Cooperare )nternațională „Open Contracting Partnership” și Asociația Obștească 
„Inițiativa pozitivă”. 
 Ca rezultat al colaborării respective a fost: (i) elaborat  un portofoliu al autorităților contractante municipale, prin intermediul căruia se va asigura monitorizarea procedurilor de achiziții publice desfășurate; ii  desfășurat un atelier de lucru în domeniul 
achizițiilor publice, eveniment, care a întrunit reprezentanți ai autorităților contractante 
municipale; iii  asigurată participarea conducătorului DA), cu prezentare din partea Primăriei Municipiului Chișinău, la evenimentul ”Noi abordări asupra monitorizării și auditului achizițiilor publice – oportunitățile datelor deschise din sistemul MTender”. 
Nu în ultimul rând, este de menționat participarea activă a angajaților DA) în cadrul evenimentelor organizate de Comunitatea practică internațională a auditorilor interni 
PEMPAL.  
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Capitolul VI. Concluzii 
. . Opinie agregată cu privire  la controlul intern  Pe baza activității de audit realizate și a cunoștințelor despre procesele administrate,  se poate 

concluziona faptul că sistemul de control intern în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău și a structurilor din subordine înregistrează evoluții în dezvoltare lente, dar tangibile.  

 Această opinie rezonabilă nu absolută  reflectă progresele înregistrate în abordarea unora dintre problemele identificate de auditul intern, nesoluționate de mult timp, de asemenea, recunoaște că există anumite domenii care încă necesită îmbunătățiri considerabile.  În context, pe parcursul anului de gestiune, s-a lucrat asupra  analizei funcționale și reformei instituționale  a PMC și structurilor subordonate,  exercițiu care urmează a fi finalizat în .  Un șir de subdiviziuni și-au revizuit și actualizat regulamentele de organizare și funcționare. 
Pentru mai multe domenii de activitate au fost elaborate și aprobate strategii de dezvoltare, precum și au fost îmbunătățite reglementările aferente.  
Un accent deosebit s-a pus pe elaborarea Planului local anticorupție, aflat în proces de 
expertizare, iar personalul a beneficiat de mai multe instruiri în domeniul respectiv.  Totodată, a fost reînnoită și concretizată delegarea de atribuții și împuterniciri.  Nu în ultimul rând, este de remarcat atitudinea și preocuparea conducerii pentru fortificarea 
sistemului de control intern,  managementului riscului și a proceselor de guvernanță.  În perioada de gestiune s-a consolidat vizibil procesul de planificare a activităților operaționale, tot mai frecvent fiind abordat subiectul aferent gestionării riscurilor asociate 
obiectivelor.  

Prin urmare, chiar dacă nu este percepută pe deplin utilitatea acestui instrument important,  la nivelul fiecărei structuri organizaționale este instituit un Registru al riscurilor, iar Registrul consolidat al riscurilor capătă din ce în ce mai multă substanță și importanță.  
 La etapa actuală este în proces de testare sistemul „e-Management” al documentelor, urmând a 
fi pus integral în aplicare în anul , acesta urmând să faciliteze  procesul de comunicare și informare, atât pe orizontală cât și pe verticală.  Totuși, în rezultatul misiunilor de audit efectuate au fost semnalate anumite deficiențe în modul de proiectare și funcționare a controalelor interne pe anumite segmente, intrate în 
vizorul auditorilor. Unele dintre domeniile cheie, ce necesită îmbunătățiri ulterioare și consolidarea controalelor interne în vederea gestionării eficiente a riscurilor asociate sunt: 

– Sistemul financiar-contabil și gestionarea patrimoniului municipal; 

– )nvestițiile capitale și parteneriatele publice-private; 

– Administrarea întreprinderilor municipale și a societăților comerciale în care municipalitatea deține cote părți-majoritare; 

– Managementul riscurilor și documentarea proceselor. 
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Problemele identificate în timpul auditurilor au fost discutate și convenite cu conducerea relevantă. O parte din ele se așteaptă a fi soluționate odată cu finalizarea reformei instituționale. Pentru altele au fost aprobate planuri de acțiuni, care specifică măsurile adecvate, responsabilii pentru fiecare acțiune și calendarul țintă pentru finalizare. Aceste acțiuni  sunt supuse monitorizării și raportării regulate de către auditul intern.  Ținând cont de faptul, că atât auditul intern, cât și alți furnizori de asigurare, relevă existența în 
continuare a unor rezerve semnificative,  aspectele  menționate supra necesită a fi abordate cu diligența și promptitudinea corespunzătoare la cel mai înalt nivel de conducere. Având în vedere importanța și implicațiile grave ale riscurilor asociate zonelor  problematice identificate, este necesar să se asigure că planurile de acțiuni  agreate vor fi  puse în aplicare, 
iar  conducerea superioară ar trebui să primească în mod regulat de la managerii operaționali 
rapoarte actualizate în ceea ce privește progresul înregistrat în realizarea îmbunătățirilor esențiale, necesare în aceste domenii. 

Este de menționat că, pe parcursul anului a existat o preocupare notabilă a conducerii 
superioare față de acțiunile aferente implementării recomandărilor auditului intern și 
extern, fapt care a impulsionat procesul respectiv. 

6.2. Contribuția auditului intern la  procesele de guvernanță, management 
al riscului și control 
 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, DA)  a depus toate eforturile posibile pentru a contribui la 

aducerea  valorii noi pentru entitate.  
 

Deoarece auditurile DA) se bazează pe analiza riscurilor, acestea se concentrează pe domenii în 
care procesele auditate sunt expuse la cele mai mari riscuri. 

 Astfel, auditurile realizate oferă o asigurare rezonabilă că managerii responsabili au luat măsurile adecvate și au instituit controalele adecvate pentru a atenua aceste riscuri și a-și atinge obiectivele. Dacă sunt detectate puncte slabe, recomandările DA) sprijină unitățile auditate să-și îmbunătățească procesele și procedurile. Auditul intern contribuie, de asemenea, la promovarea unei culturi a performanței economie, eficiență și eficacitate  în vederea realizării unei îmbunătățiri continue. 
  Totuși, în timp ce DAI poate controla calitatea rezultatelor sale (rapoartele de audit), este 

extrem de dificil să-și controleze impactul activității. Acest aspect depinde de (a) acceptarea de către unitățile auditate a recomandărilor/problemelor pentru a fi luate în considerare și b  implementarea la timp a acțiunilor de către unitățile auditate.  
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Impactul  auditului intern, care a fost posibil de  cuantificat  în anul  poate fi rezumat, dar nu se limitează la următoarele:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura nr.4 )mpactul activității de audit intern  

 
Este de remarcat faptul că, Primarul General, căruia DAI îi raportează activitatea de audit, 
urmărește îndeaproape acceptarea și punerea în aplicare a recomandărilor și ia atitudine  acolo 

unde este necesar, ceea ce are un efect convingător și considerabil asupra unităților auditate în 
cauză.  
 Dat fiind faptul că, controlul intern în sine este un sistem dinamic și nu unul static, care necesită o dezvoltare continuă, preocuparea managerilor pentru acest aspect trebuie să reprezinte o constantă indispensabilă, iar deținătorii de interese trebuie să conștientizeze că schimbările așteptate și valoarea adăugată pot fi sesizate doar  prin angajamentul asumat și 
efortul comun depus.  

  

6.3. Provocări și Priorități 
 Auditul intern necesită cunoştinţe extinse în multe domenii, putere de inovare, analiză şi investigare, toate acestea aşezate pe o profundă cunoaştere a proceselor entității. Aşteptările tot mai extinse ale deţinătorilor de interese în raport cu funcţia de audit intern, precum şi dezvoltările metodologice în planul profesiei impun strategii solide pentru această funcţie. Astfel, punctul de plecare ar trebui să fie legat inclusiv de înţelegerea deplină a nevoilor şi aşteptărilor deținătorilor de interese părților interesate), alinierea muncii de audit 

intern la acestea, ceea ce va asigura o percepţie pozitivă a auditului intern în cadrul entității.  
 

Un alt pas important este reprezentat de înţelegerea nevoii de schimbare, înnoire permanentă adusă auditului intern. Aceasta implică o strategie pe termen mediu și  un efort susţinut al întregului compartiment de audit intern.  Dar, în egală măsură este deosebit de importantă şi 
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susţinerea conducerii superioare,  care trebuie, la rândul său, să înţeleagă nevoia de înnoire a muncii auditorilor interni şi de transparenţă a dialogului. Numai printr-o comunicare deschisă pot fi transmise clar aşteptările faţă de activitatea auditului intern, iar acesta din urmă să precizeze, fără echivoc, serviciile pe care le poate 

oferi.  
 În sensul dat, Planul strategic al activității de audit intern pentru perioada 2022- a fost recent aprobat, acesta conținând o analiză SWOT a activității de audit intern, factorii cheie de succes și acțiunile prioritare stabilite în vederea  atingerii 

obiectivului strategic al  DAI : 
 

Furnizarea serviciilor de asigurare și consiliere de înaltă calitate, pentru a produce 
schimbări pozitive în procesele de guvernanță, management al riscului și control ale 
entității, prin: i  îmbunătățirea continuă a proceselor de audit; (ii) dezvoltarea unei 

echipe de audit durabile, cu calificare înaltă;  (iii) maximizarea valorii auditului intern. Având în vedere viziunea noastră strategică, în perioada imediat următoare DA) va continua să depună efortul necesar în vederea:  
‐  Stabilirii unui mecanism solid de evaluare a riscurilor în procesul de planificare anuală a activității de audit intern, care să se concentreze pe zonele cu nivel ridicat ale riscurilor existente și emergente, inclusiv pe riscurile strategice; 
‐  Alinierii mai profunde a planurilor activității de audit la obiectivele strategice ale entității și la rezultatele așteptate; 
‐ Cooperării mai strânse cu alți furnizori externi de asigurare pentru a coordona acoperirea auditului și minimizarea oricăror suprapuneri; 
‐ Coordonării activităților de asigurare între auditul intern ca o a treia linie de apărare și alte activități de asigurare din linia a doua de apărare, inclusiv cele de securitate internă; 
‐ Extinderii utilizării tehnologiei și instrumentelor de analiză a datelor în procesul de 

planificare, execuție și raportare a auditului intern; 
‐  Asigurării unei comunicări eficiente cu conducerea superioară, prin participarea la ședințele operative, obținerea opiniei cu privire la sistemele auditabile și reacției de răspuns asupra angajamentelor realizate; 
‐ Revizuirii și îmbunătățirii continue a calității activității de audit, pentru a consolida și mai mult acuratețea, exhaustivitatea și promptitudinea raportării rezultatelor; 
‐ Evaluării și sporirii impactului misiunilor de audit intern, primind feedback constant de la unitățile auditate și valorificând lecțiile învățate; 

 

‐  Atragerii, menținerii și dezvoltării personalului de audit intern cu competențe, experiență și aptitudini profesionale necesare. 
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Capitolul VII.  Sursele și circuitul Raportului 
 Baza legală  care a stat la baza elaborării Raportului este după cum urmează:  

 Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 /2010; 

 Codul etic al auditorului intern şi Carta de Audit )ntern, aprobate prin (otărârea de 
Guvern nr. 557/20219; 

 Regulamentul pentru  evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public, aprobat prin (otărârea de Guvern nr.617/2019; 

 Standardele Naţionale de Audit )ntern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. / ; 
 Normele de audit intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

nr.161/2020; 

 Carta de audit intern, aprobată prin dispoziția Primarului General nr. 391-d din 

09.07.2021. 

 

Suportul  informaţional al  prezentului Raport  este asigurat de documentele referitoare la:  

 Planificarea activității de audit intern; 
 Evaluarea activității de audit intern; 
 Raportarea progresului activității de audit intern; 

 Misiunile de asigurare și consiliere realizate în anul ; 
 Urmărirea recomandărilor auditului intern; 
 Alte activități desfășurate în perioada de referință. 

 Raportul este elaborat de către Direcţia Audit )ntern şi este destinat prezentării Primarului 

General al municipiului Chişinău,  precum şi  comunicării altor părți interesate, după cum urmează:  
 Viceprimarii municipiului Chişinău; 
 Comisiile de specialitate ale CMC; 

 Curtea de Conturi;                                                                  

 Ministerul Finanţelor. 
 Raportul nu conţine date cu caracter personal și alte  informaţii confidenţiale. 
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Anexe 
Anexa nr. 1 

Informaţie privind stadiul de implementare a recomandărilor de audit 

 

 
  

Recomandăriă
oferite

Recomandăriă
cu termen de 

implementar

eăpânăălaă
31.12.2021

Recomandăriă
implementate

% 

implemen

tate

Recomandăriă
parţială

implementate

%

parțială
implemen

tate

Recomandăriă
neimplemen

tate

%

neimple

mentate

Recoman

dăriăăcuă
termen 

2022

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

26.03 – 
17.05.2018

APM (toate 
subdiviziunile 

structurale)
21 21 20 95,2 1 4,8

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

30.05 – 
10.07.2018

DGLCA, ÎMPSL 20 20 14 70,0 5 25,0 1 5,0

3 Evaluarea măsurilor întreprinse în vederea
dezvoltării infrastructurii i bazei tehnico-
materiale a instituțiilor de învățământ, punând
accent pe lucrările de reparație a sediilor
acestora

10.09 – 
26.10.2018

DGETS, DETS 
sectoriale

14 14 12 85,7 2 14,3

4 Auditul activității economico-financiare a ÎMS
„Liftservice”, punând accentul pe gestionarea
cheltuielilor aferente retribuirii muncii

20.05 – 
07.06.2019

ÎMS 
„Liftservice” 13 13 11 84,6 2 15,4

5 Auditul gestionării patrimoniului, veniturilor i
cheltuielilor de către Î.M. „Piața Centrală”

27.06 – 
14.08.2019

Î.M. 
„Piața Centrală” 19 19 15 78,9 4 21,1

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

04.11 – 
24.12.2019

DGAURF 14 14 9 64,3 3 21,4 2 14,3

7 Există posibilități de îmbunătățire a modului de
gestionare a pasajelor subterane din municipiul
Chi inău?

15.01 -
06.03.2020

DGTPCC,
Î:M. ”Exdrupo” 17 17 5 29,4 5 29,4 7 41,2

8 Evaluarea procesului de gestionare a bunurilor
imobile cu statut nelocativ din proprietatea
publică municipală

03.02 – 
27.03.2020

DGECT 19 19 17 89,5 1 5,3 1 5,3

9 Auditul gestionării sistemului de control acces
i supraveghere video prin mijloace video din

cadrul Primăriei municipiului Chi inău

05.05-
05.06.2020

PMC 8 8 3 37,5 4 50,0 1 12,5

10 Evaluarea procesului de gestionare a
patrimoniului, veniturilor i cheltuielilor de către
Î.M. „Direcția parcurilor, cultură i odihnă”

17.06 – 
23.07.2020

ÎM ”DPCO” 17 17 5 29,4 4 23,5 8 47,1

Nr.

d/o

Misiuni de audit

Unități
auditate

Perioada

ădesfășurării

Recomandări
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Recomandăriă
oferite

Recomandăriă
cu termen de 

implementar

eăpânăălaă
31.12.2021

Recomandăriă
implementate

% 

implemen

tate

Recomandăriă
parţială

implementate

%

parțială
implemen

tate

Recomandăriă
neimplemen

tate

%

neimple

mentate

Recoman

dăriăăcuă
termen 

2022

11 Auditul procesului de informare i comunicare
în cadrul PMC, punând accent pe circulația
documentelor aferente procedurilor de personal

17.06 – 
23.07.2020

PMC 12 12 4 33,3 5 41,7 3 25,0

12 Evaluarea modului de gestionare a patrimoniului
i resurselor bugetare, destinate culturii, cultelor
i odihnei

09.09 – 
07.10.2020

DC 28 28 24 85,7 3 10,7 1 3,6

13 Evaluarea procesului de elaborare, promovare,
aprobare i monitorizare a executării actelor
administrative normative de către autoritățile
administrației publice municipale

12.10 – 
25.11.2020

PMC 14 14 9 64,3 5 35,7

14 Evaluarea conformității i eficienței achizițiilor
publice realizate de către autoritățile publice
municipale

15.10 – 
20.11.2020

PMC,
 DGTPCC

15 15 7 46,7 6 40,0 2 13,3

15 Evaluarea procesului de examinare i
soluționare a petițiilor înregistrate prin
intermediul canalelor de comunicare, inclusiv
platforma eu.chisinau.md

18.01 – 
26.02.2021

Preturile de 
sector,

PMC DGTPCC, 
DGLCA

14 11 9 81,8 1 9,1 1 9,1 3

16 Evaluarea implementării proiectului ”Biblioteca
digitală educațieonline.md” 

15.02-
09.04.2021 DGETS 7 7 5 71,4 1 14,3 1 14,3

17 Evaluarea activității întreprinderilor municipale
care prestează servicii de alimentaţie a copiilor
din instituţiile de învăţământ preşcolar şi
preuniversitar

25.01 – 
22.03.2021

Î.M. „Râ cani-
C”, Î.M. 

„Bucuria-EL”, 
Î.M. „Liceist”, 

Î.M. 
„Adolescența” 

3 0 0 3

18 Evaluarea procesului de gestionare a parcurilor
auto (automobilelor de serviciu) din dotarea
Primăriei Municipiului Chi inău, preturilor de
sector i a subdiviziunilor Consiliului Municipal
Chi inău

05.04 -
14.05.2021

PMC 
Preturile de 

sector, 
Subdiviziunile 

CMC

12 11 8 72,7 1 9,1 2 18,2 1

19 Evaluarea conformității i eficienței achizițiilor
publice realizate de către Direcția generală
asistență socială i sănătate

20.04-
11.05.2021

DGAMS 11 10 9 90,0 1 10,0 1

20 Analiza situației aferente întreprinderilor
municipale de gestionare a fondului locativ i
identificarea potențialelor aspecte de
soluționat

02.06-
15.07.2021

DGLCA
DAJ 6 0 6

Nr.

d/o

Misiuni de audit

Unități
auditate

Perioada

ădesfășurării

Recomandări
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Recomandăriă
oferite

Recomandăriă
cu termen de 

implementar

eăpânăălaă
31.12.2021

Recomandăriă
implementate

% 

implemen

tate

Recomandăriă
parţială

implementate

%

parțială
implemen

tate

Recomandăriă
neimplemen

tate

%

neimple

mentate

Recoman

dăriăăcuă
termen 

2022

21 Auditul modului de organizare a sistemului
financiar - contabil, cu accent pe mecanismele
de control intern existente în cadrul autorităților
administrației publice municipale

02.08 -
24.09.2021

AAPM 15 14 9 64,3 5 35,7 1

22 Evaluarea, prin prisma sistemului de control
intern managerial existent, a procesului de
gestionare a patrimoniului, veniturilor i
cheltuielilor din cadrul Î.M. „Combinatul servicii
funerare”

11.10 – 
23.11.2021

ÎM ”CSF” 21 10 9 90,0 1 10,0 11

320 294 204 69,4 58 19,7 32 10,9 26TOTAL

Nr.

d/o

Misiuni de audit

Unități
auditate

Perioada

ădesfășurării

Recomandări
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Anexa nr. 2 

Informație 

cu privire la  recomandările de importanță majoră, cu termen de implementare depășit 
 

 

Statut 

 

Recomandarea 

Subdiviziunea 

responsabilă 

 

Dataălimită  
Comentarii 

 

Raport 2021/5 Evaluarea procesuluiădeăgestionareăaăparcurilorăautoădinădotareaăPMC,ăpreturilorădeăsectorășiăaăsubdiviziunilorăCMC,ăaprobat prin 

dispoziția PG nr. 305-d din 10.06.2021 

N Elaborarea și aprobarea la nivel de municipalitate a 
unui regulament privind numărul-limită al 
autoturismelor de serviciu şi al altor autoutilitare, 
precum și parcursul-limită anual 

DMF (PMC) 31.12.2021 Potrivit comentariilor  DMF, subdiviziunea a 
participat la elaborarea Regulamentului 
nominalizat, iar perfectarea proiectului de decizie 
privind aprobarea Regulamentului nu ține de 
competența Direcției 

N DGLCA va întreprinde măsurile de rigoare în vederea 
recuperării cheltuielilor generate în perioada mai-iunie 

2021 (intervalul în care informația GPS este stocată), în 
urma utilizării autoturismelor în alte scopuri decât cele 
de serviciu 

DGLCA 30.11.2021 Entitatea responsabilă nu a prezentat motivele 
neimplementării recomandării 

Raport 2021/3 Evaluarea modului de realizare a proiectului „Bibliotecaădigitalăăeducațieonline.md”,  

aprobatăprinădispozițiaăPGănr.149-d din 02.04.2021 

N Examinarea posibilității efectuării unui audit specializat 
al paginii web www.educatieonline.md  

DGETS 31.05.2021 Reie ind din răspunsul DGETS, auditul 
specializat va fi efectuat după ce biblioteca 
digitală va trece în gestiunea  direcției.  

Raportă2020/7ăEvaluareaămoduluiădeăgestionareăaăpatrimoniuluiășiăaăresurselorăbugetareădestinateăculturii,ăcultelorășiăodihnei,ă 
aprobatăprinădispozițiaăPGănr.ă562-d din 09.10.2020 

N Elaborarea și aprobarea criteriilor adecvate pentru 
stabilirea onorariilor artiștilor / persoanelor atrase la 
desfășurarea acțiunilor cultural-artistice organizate de 

către DC 

DC 01.03.2021 Potrivit DC, este imposibil de realizat acțiunea, 
deoarece statutul i meritele oamenilor de artă 
diferă, iar în practică contractele de prestare a 
serviciilor  de către persoanele respective se 
negociază, fiecare având pretenții financiare 
distincte. 

Raportă2020/5ă„AuditulăprocesuluiădeăinformareășiăcomunicareăînăcadrulăPrimărieiămunicipiuluiăChișinău,ăpunândăaccentulăpeăcirculațiaădocumentelor 

aferenteăprocedurilorădeăpersonal”ăaprobatăprinădispozițiaăPGănr.ă381-d din 03.08.2020 

P Elaborarea și înaintarea spre aprobare a Strategiei de 
comunicare a Primăriei municipiului Chișinău, inclusiv 
a unei circulare cu privire la regulile de utilizare a 

Logotipului APL pe sursele interne și externe de 
comunicare, precum și pe alte mijloace de reprezentare 
a PMC în contextul evenimentelor și vizitelor oficiale. 

DRPBC (PMC) 31.12.2020 De i subdiviziunea responsabilă a solicitat 
extinderea termenului de executare până în 
trimestrul I/2021, documentul nu a fost finalizat. 
A fost elaborat draftul Strategiei de comunicare a 
PMC. Actualmente documentul este supus 
verificării i examinării pe intern.  
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N Crearea și dezvoltarea continuă a platformelor 
tehnologice de comunicare fiabile, flexibile, securizate şi 
eficiente, precum și instruirea utilizatorilor privind 

tehnicile de utilizare și beneficiile  acestora 

DA (PMC) 31.01.2021 Potrivit informațiilor DA, la moment este la etapa 
de implementare sistemul e-management 

N Elaborarea și aprobarea Instrucțiunilor/procedurilor 
scrise privind fluxul documentelor aferente procedurilor 

de personal și aducerea la cunoștința angajaților PMC 
și subdiviziunilor structurale ale CMC 

DMRU 31.12.2020 DMRU nu a prezentat motivele neimplementării 
recomandării 

Raportă2020/4ă„Evaluarea procesului de gestionare aăpatrimoniului,ăveniturilorășiăcheltuielilorădeăcătreăÎ.M.ă„Direcțiaăparcurilorăculturăășiăodihnă”, 

aprobatăprinădispozițiaăPGănr.ă382-d din 03.08.2020 

N Elaborarea și aprobarea în modul cuvenit a 
nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate 

ÎM „DPCO” 31.01.2021 Unitatea auditată a relatat că, aprobarea 
nomenclatorului i tarifelor la serviciile prestate 
ține de competența exclusivă a fondatorului 
(CMC). Careva decizii, în acest sens, momentan 
nu există. 

N Stabilirea indicatorilor de performanță a 

administratorilor întreprinderilor municipale, care să 
fie măsurabili și ajustați la specificul și domeniul de 
activitate a entității 

DMRU i DMF 
a PMC 

01.12.2020 Nu au fost prezentate motivele neimplementării 
recomandării  

Raportă2020/3ă„Auditul gestionăriiăsistemuluiădeăcontrolăaccesășiăsupraveghereăprinămijloaceăvideoădinăcadrulăPrimărieiămunicipiuluiăChișinău”,  

aprobatăprinădispozițiaăPGănr.ă280-d din 16.06.2020 

P Întreprinderea măsurilor necesare în vederea remedierii 
disfuncționalităților constatate în exploatarea sistemului 
de acces control, perfecționării acestuia și asigurării 
funcționalității tuturor componentelor de hardware 
(echipament) și software (sistem informațional). 

DA (PMC) 01.08.2020 Conform declarațiilor DA, la moment sistemul 
este la etapa de dare în exploatare. 

N Utilizarea pontajului electronic pentru monitorizarea 

modului de respectare a regimului de muncă de către 
personalul angajat al PMC. Analiza periodică, însă nu 
mai puțin decât o dată în trimestru, a rapoartelor 
generate de sistem 

DMRU (PMC) 31.12.2020 DMRU va întreprinde măsuri de implementare a 
recomandării după punerea în funcțiune a noului 
sistem de control acces 

Raportă2020/1ă”ExistăăposibilitățiădeăîmbunătățireăaămoduluiădeăgestionareăaăpasajelorăsubteraneădinămunicipiulăChișinău”, 

 aprobatăprinădispozițiaăPGănr.ă100-d din 12.03.2020 

N Revizuirea prevederilor Contractului privind delegarea 

de gestiune a serviciului public de întreținere și 
reabilitare a infrastructurii căilor de comunicație din 
mun. Chișinău în sensul descrierii exhaustive a 

lucrărilor necesare a fi executate în procesul de 
întreținere a PSP, volumului și periodicității acestora 

DGTPCC 31.01.2021 S-a solicitat extinderea termenului de executare 
până în semestrul II/2021. 
Nu s-au prezentat motivul neimplementării 
recomandării. 
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N În funcție de conceptul acceptat și scenariul propus de 
PG/ CMC pentru gestionarea ulterioară a PSP, 
elaborarea unui Plan de activitate pe termen lung, 

mediu și scurt cu acțiuni, termene limite, responsabili și 
indicatori de performanță măsurabili 
 

DGTPCC 01.02.2021 DGTPCC a comunicat că la moment se elaborează 
raportul privind rezultatele inventarierii, ulterior se 
va elabora Planul recomandat. 

N Examinarea oportunității transmiterii procesului de 

cedare în locațiune a suprafețelor/spațiilor din 

interiorul PSP către DGECT  
 

DGTPCC 01.03.2021 Unitatea auditată a informat că decizia urmează a 
fi luată în rezultatul inventarierii PSP. 

N Instituirea unui sistem de monitorizare a executării 
contractelor de locațiune prin care să fie asigurată  

neadmiterea acumulării restanțelor la plata de chirie și 
întreprinderea promptă a acțiunilor în vederea rezilierii 
contractelor de locațiune și eliberarea spațiilor de către 
locatarii rău-platnici 

DGTPCC 12.05.2020 DGTPCC a comunicat doar despre desemnarea 
persoanei responsabile de monitorizarea 
contractelor, alte acțiuni nefiind întreprinse 

N Implementarea în cadrul activității întreprinderii a 
sistemului de control intern managerial în conformitate 
cu prevederile Standardelor naționale de control intern.  
 

 Î.M. „Exdrupo” 31.12.2020 Î.M ”Exdrupo”  a menționat că nu are experiența 
necesară în implementarea recomandării 

Raportă2019/4ă”Auditulăgestionăriiăpatrimoniului,ăveniturilorășiăcheltuielilorădeăcătreăÎ.Mă”PiațaăCentrală”, 

 aprobat prin dispozițiaăPGănr.ă600-d din 22.08.2019 

P Inițierea și promovarea modificărilor de rigoare la 
decizia CMC nr. 9/6 din 19.12.2018 în vederea încasării 
plăților pentru extinderea suprafețelor comerciale în 
baza unor contracte încheiate cu comercianții. 

Î.M. „Piața 
Centrală” 

30.11.2019 Unitatea auditată a raportat despre faptul că se 
examinează includerea în Nomenclator i a altor 
servicii i tarife în perspectiva aplicării acestora 
după finalizarea etapelor de modernizare a ÎMPC 

P Transmiterea în locațiune a spațiilor neutilizate în 
activitate doar după obținerea acordului fondatorului și 
încheierea contractelor de locațiune. 

Î.M. „Piața 
Centrală” 

30.11.2019 Potrivit ÎMPC, toate actele necesare pentru 
perfectarea proiectelor de decizii au fost transmise 
DGECT, dar până la moment contractele nu au 
fost încheiate. 

P Revizuirea tarifelor pentru serviciile prestate de ÎMPC, 
înaintarea acestora spre aprobare către CMC 

Î.M. „Piața 
Centrală” 

30.11.2019 După prezentarea situațiilor financiare pentru anul 
2021 toate calculele tarifelor pentru serviciile 
prestate vor fi înaintate spre examinare i aprobare 
CMC, a comunicat unitatea auditată. 

Raportă2018/3ă”AuditulăprocesuluiădeăgestionareăaăfonduluiălocativădinămunicipiulăChișinău,ăinclusivăaăspațiilorăcomuneășiăteritoriilor adiacente”, 
 aprobatăprinădispozițiaăPGănr.ă569-d din 23.07.2018 

N Revizuirea contractului de management în vederea 
ajustării clauzelor aferente raporturilor dintre 
Fondator și conducătorul întreprinderii 
 

DGLCA 15.10.2018 Potrivit declarațiilor unității auditate, acțiunea 
este  în proces de desfă urare 
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Raportă2018/2ă”Evaluareaăprocesuluiădeăîncadrareăînăserviciulăpublicăaăpersonaluluiășiăevoluțiaăcariereiăfuncționarilorăpubliciădinăcadrulăunitățiloră
structuraleăaleăautoritățilorăpubliceămunicipale” aprobatăprinădispozițiaăPGănr.ă480-d din 13.06.2018 

N 

 

 

 

 

Instituirea/ Revizuirea registrelor riscurilor, punând 
accent pe identificarea și definirea corectă a 
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 

 
 
 
 
 

DMRU (PMC) 

 
 
 
 
 

30.09.2018 

 
 
 
Unitatea auditată nu a prezentat motivele ce au 
condiționat neimplementarea recomandării 

            
        
 

Note:  N – recomandăriăneimplementate 

            P – recomandăriăparțialăimplementate/înăcursădeăimplementare   
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Anexa nr. 3 

 

SINTEZA 

acţiunilor realizate în anul  urmare a recomandărilor de audit 

şi impactul acestora  asupra proceselor 
 

Principaleleăacţiuni/ămăsuriărealizateădeăsubdiviziunileăPMCășiăCMC 

 

Auditulăactivitățiiăeconomico-financiare a ÎMSă„Liftservice”,ăpunândăaccentulăpeăgestionareaă
cheltuielilor aferente retribuirii muncii  

1 Au fost revizuite plățile pentru locațiune pentru perioada 2014-2020. A fost chemat în judecată 
locatarul pentru datoriile acumulate. În rezultatul auditului realizat s-au încasat 42938,13 lei – plăți 
restante pentru locațiune și s-a obținut hotărârea instanței pentru încasarea a încă 43712,25 lei. 
Impact: Încasarea veniturilor suplimentare în bugetul întreprinderii. 

2 S-au eliberat încăperile închiriate de către locatarul care refuza să achite plata de locațiune 
conform tarifelor recalculate în conformitate cu cerințele cadrului legislativ. 
 

Impact:  Posibilitatea cedării în locațiune a încăperilor altor solicitanți i încasarea veniturilor 
suplimentare. 

3 Au fost revizuite tarifele la serviciile prestate și înaintate CMC pentru examinare și aprobare. 
 

Impact: Concordarea tarifelor cu cheltuielile efective, majorarea încasărilor. 
Auditulăgestionăriiăpatrimoniului,ăveniturilorășiăcheltuieliloră 

deăcătreăÎMă„PiațaăCentrală” 

4 A fost efectuată inventarierea locurilor de comerț. A fost stabilită suprafața  comercială exactă  pe 

fiecare sector, fiind constatată o majorare a suprafeței totale. 
 

Impact: Crearea oportunității de verificare a corectitudinii încasărilor pentru arenda locurilor de 
comerț. Majorarea încasărilor. 

Existăăposibilitățiădeăîmbunătățireăaămoduluiădeăgestionareăaăpasajelorăsubteraneădin municipiul 

Chișinău? (DGTPCC,ăÎMăRegiaă”Exdrupo”) 
5 

 

Se asigură verificarea și confirmarea lucrărilor executate de întreținere și salubrizare a 
infrastructurii rutiere prin întocmirea Notelor informative și a proceselor verbale cu privire la 
lucrările executate lunar cu indicarea costului acestora, aprobate de șeful DGTPCC, are loc 
raportarea zilnică despre lucrările executate. 
Impact: inerea sub control a volumului i costului lucrărilor executate, monitorizarea respectării 
graficelor/termenelor de executare a lucrărilor. 

 

6 

A fost  aprobat și înregistrat corespunzător  statutul întreprinderii în redacție nouă. 
 

Impact: Reglementarea condițiilor de creare a Consiliului de administrație a întreprinderii prin 
intermediul căruia se va intensifica controlul activității întreprinderii din partea fondatorului. 

Evaluareaăprocesuluiădeăgestionareăaăbunurilorăimobileăcuăstatutănelocativădinăproprietateaăpublicăă
municipală (DGECT) 

7 Se efectuează inventarierea treptată a obiectivelor gestionate de către entitățile AAPM. Au fost 

înlăturate deficiențele privind formarea dosarelor cadastrale.  
Impact: Posibilitatea înregistrării dreptului de proprietate a CMC asupra bunurilor transmise în 
gestiune. Asigurarea integrității patrimoniului. 

8 Se asigură verificarea, în cadrul inventarierilor, a încăperilor libere neutilizate de către gestionari, 
pentru a nu admite prezentarea informațiilor neveridice. 
 

Impact: Determinarea corectă a listei cu spații libere i valorificarea acestora prin intermediul 
licitațiilor. Majorarea veniturilor din locațiune. 

9 Prelungirea termenelor de locațiune prin dispozițiile PG are loc doar pentru locatarii care respectă  

condițiile contractuale, în conformitate cu prevederile regulamentare. 
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Impact: Responsabilizarea locatarilor, încasarea plăților pentru locațiune conform condițiilor 
contractuale, diminuarea creanțelor. 

10 Cedarea spațiilor libere în locațiune doar în urma organizării și desfășurării licitațiilor. 
 

Impact: Excluderea riscului de favorizare a unor solicitanți a locațiunii, majorarea încasărilor la 
buget. 

11 A fost instituit registrul de evidență a deciziilor/dispozițiilor aprobate. Au fost atribuite 
responsabilități de ținere a acestora și monitorizare a modului de executare a actelor administrative 
 

Impact:  Executarea conformă i în termenele stabilite  a deciziilor CMC / dispozițiilor PG 
12 A fost emisă dispoziția PG privind obligarea gestionarilor bunurilor imobile referitor la raportarea 

către DGECT a cazurilor de părăsire de către locatari a încăperilor închiriate din incinta 

instituțiilor conduse. 
 

Impact: Excluderea situațiilor în care se calculează neîntemeiat plățile pentru locațiune i de 
acumulare a creanțelor dubioase. Valorificarea spațiilor eliberate. 

Auditulămoduluiădeăgestionareăaăpatrimoniuluiășiăaăresurselor bugetare destinate  

culturii,ăcultelorășiăodihnei (DC) 

13 S-a instituit registrul de evidență a contractelor de locațiune și se asigură actualizarea plăților de 
locațiune în dependență de modificările survenite. 
 

Impact: Monitorizarea contractelor de locațiune. 
14 În ordinele de organizare a manifestărilor cultural-artistice se numește persoana responsabilă de 

organizarea și monitorizarea evenimentului, care urmărește respectarea limitei cheltuielilor și 
raportarea cu privire la acțiunile realizate. 
 

Impact: Neadmiterea supracheltuielilor i argumentarea cheltuielilor ce țin de organizarea i 
desfă urarea evenimentului. 

15 A fost elaborat și aprobat Regulamentul Consiliului consultativ al DC. Au fost stabilite modul și 
criteriile de examinare a cererilor privind acordarea ajutorului financiar în realizarea activităților 
cultural-artistice 
 

Impact:  Acordarea ajutoarelor financiare conform criteriilor stabilite i asigurarea unei abordări 
echitabile în raport cu  solicitanții 

16 Au fost efectuate corectările de rigoare în calculele salariale în conformitate cu cerințele cadrului 
regulamentar. 
 

Impact: Excluderea riscului de sancționare din partea organelor de control. Utilizarea eficientă a 
fondurilor publice. 

17 S-au instituit mecanisme de colectare, sistematizare și evaluare a necesităților entității, se 
elaborează și aprobă corespunzător planurile de achiziții publice, se asigură publicarea anunțurilor 
de intenție. 
 

Impact: Achiziționarea bunurilor în strictă conformitate cu necesitățile, sporirea transparenței 
procedurilor de AP. 

18 A fost  actualizată componența grupului de lucru pentru achiziții, au fost atribuite responsabilități 
fiecărui membru al acestuia, inclusiv monitorizarea contractelor. 
 

Impact: Executarea contractelor de achiziții în conformitate cu clauzele contractate, respectarea 
termenelor de executare i a calității produselor/serviciilor achiziționate. 

Evaluareaăprocesuluiădeăelaborare,ăpromovare,ăaprobareășiămonitorizareăaăexecutăriiăacteloră
administrativeănormativeădeăcătreăautoritățileăadministrațieiăpubliceămunicipale 

(DAJ,ăDAPLășiăDRPBCăaleăPMC) 
19 A fost elaborat Programul de elaborare a proiectelor actelor normative, acesta fiind plasat pe 

pagina oficială a PMC. 
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Impact: Sporirea transparenței i procesului de elaborare a actelor normative i eficienței acestuia. 
20 A fost actualizat Registrul de stat al actelor locale, care se completează permanent cu actele 

normative curente.  
 

Impact: Asigurarea integrității informației incluse în Registru. 
21 A fost creat registrul electronic operativ de evidență a anunțurilor de consultări publice organizate 

de către subdiviziunile de profil ale PMC, precum și formalizarea responsabilității de coordonare a 
procesului de consultări publice. 
 

Impact: Realizarea actelor administrative cu integritate i profesionalism, sporirea capacității APL 
de a funcționa transparent i cu responsabilitate. 

Evaluareaăconformitățiiășiăeficiențeiăachizițiilorăpubliceărealizate  

deăcătreăautoritățileăpubliceămunicipale 

(DGTPCCășiăPMC) 
22 Achizițiile de bunuri, lucrări și servicii omogene se planifică pe loturi. 

 

Impact:  Excluderea divizărilor de achiziții, eficientizarea achizițiilor. 
23 Contractele de achiziții publice corespund contractului model, prevăzut în documentația standard de 

realizare a AP de bunuri, lucrări și servicii. 
  

Impact: Contractele conțin clauze de responsabilizare a părților privind executarea conformă i 
integră a contractelor i nu prevăd condiții în defavoarea entității publice. 

Evaluareaăimplementăriiăproiectuluiă„Bibliotecaădigitală.ăEducațieăonline.md” 

                 DGETS 

24 Au fost clarificate aspectele de ordin juridic ce țin de dreptul de proprietate asupra paginii web 

www.educațieonline.md, a fost încheiat  Acordul de colaborare cu partenerul de colaborare și a fost 
elaborat un nou model de contract de prestări servicii cu stabilirea clarității în privința dreptului de 
autor asupra operelor audiovizuale plasate în biblioteca digitală. 
 

Impact: Înlăturarea lacunelor de ordin juridic între PMC i MECC; excluderea riscurilor asociate 
dreptului de autor 

25 Biblioteca digitală a fost înregistrată în evidența contabilă la DGETS 
 

Impact: Asigurarea corectitudinii informației cu privire la activele DGETS. 
26 Au fost extinse acțiunile de informare și promovare  a bibliotecii digitale prin intermediul 

diriginților de clase, publicarea comunicatelor de presă, distribuirea pe rețelele de socializare. 

Impact: Îmbunătățirea vizibilității proiectului, familiarizarea grupurilor țintă cu privire la existența 
bibliotecii online i  posibilitățile oferite de aceasta. 

27 Prin acordul adițional la contractul de achiziție a serviciilor de mentenanță a paginii web 
www.educatieonline.md a fost precizată și formalizată, în mod clar, gama de servicii care fac 

obiectul contractului, inclusiv modul de remediere a disfuncțiilor sesizate.  

Impact: Diminuarea riscurilor asociate mentenanței și securității cibernetice a site-ului.  
Evaluarea procesului de gestionare a parcurilor auto din dotarea PMC,  

preturilorădeăsectorășiăaăsubdiviziunilorăCMC 

28 Au fost revizuite, actualizate și puse în aplicare normele de consum de combustibil pentru fiecare tip 
de automobil aflat în gestiunea entităților auditate. 
 

Impact: Justificarea i controlul cheltuielilor cu combustibilul. 
29 Se asigură verificarea datelor odometrelor cu datele rapoartelor generate de sistemul GPS. 

 

Impact: Excluderea riscului de utilizare a unităților de transport în alte scopuri decât cele 
regulamentare.  

30 Au fost instituite registre de evidență a lucrărilor de reparație a unităților de transport  și au fost 

desemnate persoane responsabile de ținerea acestora. 
 

http://www.educatieonline.md/
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Impact: Asigurarea conformității i  eficientizării cheltuielilor aferente lucrărilor de reparație. 
31 Au fost emise acte administrative privind stabilirea regulilor de exploatare a autoturismelor de 

serviciu înafara orelor de muncă și în zilele nelucrătoare. 
 

Impact: Facilitarea controlului privind conformitatea utilizării automobilelor de serviciu. 
32 Unitățile de transport aflate în gestiune au fost dotate cu echipamentele de siguranță  necesare. 

 

Impact: Siguranță în trafic i la locurile de parcare. 
Evaluareaăconformitățiiășiăeficiențeiăachizițiilorăpubliceărealizate  deăcătreăDGAMS 

33 Au fost instituite proceduri de colectare, sistematizare și analiză a necesităților de bunuri, lucrări și 
servicii ale subdiviziunilor structurale. 
 

Impact: Prioritizarea necesităților i coroborarea acestora cu alocațiile bugetare. 
34 Intensificarea utilizării  platformei electronice de achiziții publice. 

 

Impact: Sporirea transparenței, eficientizarea achizițiilor publice. 
35 În contractele de achiziționare a serviciilor a fost inclusă clauza de sancționare a prestatorului 

pentru erorile admise în executarea contractului. 
 

Impact: Responsabilizarea prestatorului. 
36 A fost încheiat contract de răspundere materială cu persoana gestionară. 

 

Impact: Asigurarea integrității bunurilor. 
37 A fost elaborat și publicat pe pagina oficială a DGAMS Raportul privind monitorizarea executării 

contractelor de AP. 
 

Impact: Neadmiterea cazurilor de tergiversare a executării contractelor, transparența AP. 
Auditul modului de organizare a sistemului financiar-contabil, cu accentul  

peămecanismeleădeăcontrolăinternăexistente,ăînăcadrulăautoritățiloră 
administrației publice municipale   

38 A fost elaborat și aprobat de către șeful DGF Regulamentul privind procedurile de efectuare a 
controalelor asupra corectitudinii ținerii evidenței contabile de către subdiviziunile structurale ale 
AAPM. 

Impact: Lărgirea spectrului de subiecte verificate în cadrul controalelor în scopul îmbunătățirii i 
conformării sistemului financiar-contabil al municipalității la cerințele cadrului normativ. 

Evaluarea, prin prisma controlului intern managerial existent, a procesului de gestionare a 

patrimoniului,ăveniturilorășiăcheltuielilorădinăcadrulăÎMă„CSF” 

39 Au fost efectuate corectările de rigoare în cotele defalcărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat.  
 

Impact: 1670,5 mii lei recuperate în bugetul întreprinderii; 216 mii lei transferate suplimentar la 
bugetul municipal; 169 mii lei transferate suplimentar la bugetul de stat. 

40 A fost atribuit un subcont separat pentru evidența cheltuielilor aferente îngrijirii mormintelor 
personalităților notorii. 
 

Impact: Posibilitatea determinării cheltuielilor respective la orice dată de raportare/solicitare. 
41 A fost efectuată inventarierea tuturor elementelor de activ și pasiv ale întreprinderii cu 

documentarea rezultatelor inventarierii. 
 

Impact: Constatarea situației efective la momentul efectuării inventarierii i informarea conducerii. 
Asigurarea integrității bunurilor.  

42 Se asigură analiza datelor generate de sistemul GPS și se verifică corectitudinea datelor incluse în 
foile de parcurs. 
 

Impact: Eficientizarea cheltuielilor asociate exploatării unităților de transport aflate în gestiune.  
43 Au fost restabilite în evidența contabilă creanțelor aferente serviciilor prestate SRL Tonalex Lux 

conform hotărârii instanței de judecată. 
 

Impact: Încasarea datoriilor în valoare de 35 mii lei. 
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Anexa nr.4 

Rezultatele evaluării misiunilor de audit desfăşurate 
 

 N/o 

                 

CRITERII DE 

EVALUARE 

Nivelul de apreciere 

2017 2018 2019 2020 2021 
puncte % puncte % puncte % puncte % puncte

  

% 

                               PROCESUL DE AUDIT                                                          

1. Informarea  despre 
demararea misiunii de 
audit intern 

4.96      99.0     4.74      95.00 5.00 100 5.00 100 4.90 98.10 

2.  Explicarea  scopului şi 
obiectivelor  misiunii de 
audit intern 

4.91    98.26 4.78 95.56 4.89 97.78 4.85 97.92 4.86 97.14 

3. Luarea în consideraţie a 
reacţiilor de răspuns a  
structurilor auditate 

4.74    94.78 4.70 94.07 4.89 97.78 4.46 89.23 4.90 98.10 

4. Sustragerea în cadrul 
misiunii de audit intern 
de la activitate a 
personalului  structurii 
auditate 

4.48   89.57 4.78 95.56 4.50 90.00 4.46 89.23 4.52 90.48 

5.  Durata  termenului de 
efectuare  misiunii de 
audit  

4.70    93.91 4.74 95.00 
 

4.83 96.67 4.85 96.92 4.81 96.19 

                           RAPORTUL DE AUDIT   

6.  Exactitatea, relevanţa  şi 
corectitudinea 
constatărilor  de audit  

4.70     93.91 4.59 91.85 4.61 92.22 4.69 93.85 4.62 92.38 

7. Claritatea şi fezabilitatea  
recomandărilor înaintate 
în rapoartele de audit 

4.61      92.17 4.70 94.07 4.67 93.33 4.62 92.31 4.76 95.24 

8. Prezentarea proiectului 
raportului de  audit în 
termenul stabilit având  
claritate în descriere  

4.91     98.26 4.89 97.78   4.83 96.67 4.92 98.46 4.90 98.10 

9. Claritatea raportului de 
audit 

4.78     95.65 4.78 95.56 4.83 96.67 4.85 96.92 4.90 98.10 

10. Utilitatea informaţiei 
conţinută în raportul de 
audit 

4.87      97.39 4.89 97.78 4.83 96.67 4.77 95.38 4.90 98.10 

                                  PERSONALUL DE AUDIT   

11. Oferirea consultanţei şi 
asistenţei necesare  pe 
perioada derulării 
misiunii de audit 

4.74      94.78 4.96 99.26 4.94 98.89 4.85 96.92 4.90 98.10 

12. Cunoştinţele profesionale 
ale auditorilor interni  

4.83      96.52 4.89 97.78 4.94 98.89 4.77 95.38 4.90 98.10 

13. Amabilitatea şi discreţia 
auditorilor interni 

4.91      98.26 4.96 99.00 4.94 98.89 5.00 100 4.95 99.00 

14. Comunicarea  auditorilor  
pe parcursul misiunii de 
audit cu reprezentanţii 
structurii auditate 

4.91      98.26 5.00 100 5.00 100 4.92 98.46 4.95 99.00 

15.  Integritatea şi 
comportamentul etic al 
auditorilor interni 

4.91      98.26 4.85 97.04 5.00 100 4.92 98.46 4.95 99.00 

Media generală 4.80      95.94 4.82      96.35 4.85 96.96 4.79 95.90 4.85 96.96 

 


