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Administrația Publică Locală Autoritățile Administrației Publice Municipale Bugetare Bazată pe Performanță 

Consiliul Controlului Financiar Public Intern Consiliul Municipal Chișinău Întreprindere Municipală  Direcția de Arhivă Chișinău Direcția Audit Intern Direcția Asistență Juridică Direcția Administrația Publică Locală Direcția de Armonizare a Sistemului Controlului Financiar Public Intern Direcția Cultură Direcția Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale Direcția Generală Asistență Socială Direcția Generală Arhitectură Urbanism și Relații Funciare Direcția Generală Comerț Alimentație Publică și Prestări Servicii Direcția Generală Economie, Reforme și Relații Patrimoniale Direcția Generală Finanțe Direcția Generală Locativ - Comunală și Amenajare 

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Direcția Educație, Tineret și Sport din sector Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație Direcția Documentare Direcția Management Financiar Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului Direcția Social - Umanitară și Relații Interetnice Ministerul Finanțelor  Programul de Îmbunătățire a Calității Primăria Municipiului Chișinău Standarde Naționale de Audit Intern Standarde Naționale de Control Intern Sistemul Informațional Registrul Ajutoarelor de Stat din Moldova Secția Control 
Serviciul Resurse Umane Secția Tehnologii și Sisteme Informaționale 
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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 DAI , inclusiv: angajamentele de audit realizate în 
raport cu planul stabilit;  gradul de conformare la standardele profesionale privind practica auditului intern; măsurile privind asigurarea și îmbunătățirea calității, managementul resurselor umane implicate, precum și aspectele legate de expunerile la 
riscurile semnificative.  

 Documentul se  referă la anul de gestiune 7, este elaborat în conformitate cu cerințele SNAI  „Raportarea către managerul entității publice” și alte prevederi normative,  fiind structurat în capitole după cum urmează:  
Primul capitol conturează o viziune generală despre misiunea,  statutul, independența organizațională și funcțională a Direcției audit intern. 
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 implementarea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern. 
Capitolul patru cuprinde informația despre managementul resurselor umane implicate în activitatea de audit intern. 
Anexele nr.1-4 reliefează  informația despre modul de implementare a recomandărilor și impactul acestora, precum și riscurile generate de recomandările neasumate/ 
neimplementate. 

Anexa nr.5  prezintă  dinamica indicatorilor  cheie de performanță. 
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Capitolul I. Informații generale  
 

1.1 Statutul auditului intern  

Misiunea, viziunea și  valorile DAI 

Viziunea DAI reprezintă focusarea pe o activitate de audit intern de înaltă performanță, care răspunde așteptărilor părților interesate, recunoscută ca un partener și consilier de încredere în realizarea obiectivelor entității.  
Misiunea DAI constă în furnizarea asigurării obiective, independente și acordarea consilierii, destinate să îmbunătățească sistemul de control managerial din cadrul entității, contribuind la adăugarea valorii noi.   
Valorile adoptate şi promovate de DAI sunt: 

 Corectitudinea, integritatea și credibilitatea; 
 Independența, imparțialitatea și obiectivitatea; 
 Profesionalismul și conduita etică. 

 

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

1.2 Cadrul regulator și procedural  

. .  Elaborarea, actualizarea și comunicarea Cartei de audit intern Carta de audit intern reprezintă documentul, care urmărește să stabilească poziţia 
structurii de audit în cadrul entităţii publice; să autorizeze accesul la documente, persoane şi bunuri fizice, necesar îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor de audit  intern; să definească sfera de activitate a auditului intern, etc.   Carta a fost  actualizată prin dispoziția Primarului general nr.  -d la data de 07 iunie , fiind făcută publică prin plasarea pe pagina web a Primăriei municipiului Chișinău. 
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. .  Codul de conduită etică Codul privind conduita etică a auditorului intern 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 este respectat de către angajații DAI, nefiind înregistrate cazuri de încălcare a acestuia, așa cum s-a constatat cu ocazia evaluării rezultatelor  fiecărei misiuni de audit intern. 
 

. .  Politici și proceduri Direcția audit intern dispune de  un manual de politici și proceduri, elaborat la nivel de subdiviziune,  în conformitate cu prevederile SNAI  „ Politici și proceduri”, potrivit cărora conducătorul unității de audit intern stabilește politici și proceduri în vederea ghidării activității de audit intern.  Manualul este pus în aplicare începând cu  ianuarie 
2015. 

 

Capitolul II. Rezultatele  activității de audit intern  

 

. . Impactul auditului intern asupra proceselor de guvernanță, 
management al riscului și control În conformitate cu SNAI  „Natura activității”,  auditul intern evaluează și contribuie la îmbunătățirea proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernare a entității publice, utilizând o abordare sistematică și metodică. Conștientizând  importanța alinierii la cerințele standardelor profesionale, DAI  a depus toate eforturile 
pentru a contribui la aducerea  valorii noi pentru entitate.  

Managementul riscurilor În perioada de raportare, în scopul îmbunătățirii continue a controlului intern prin stabilirea modalităților de identificare și evaluare a riscurilor potențiale, precum și stabilirea/ implementarea măsurilor de control în vederea gestionării acestora, a fost elaborată „Procedura de management al riscurilor în cadrul autorităților publice 

municipale”, aprobată prin dispoziția PGI nr. -d din 13.12.2017. Procedura de management al riscurilor a fost plasată pe site-ul autorității publice și remisă spre cunoștință și punere în aplicare către conducătorii tuturor autorităților 
publice municipale. 
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De asemenea, auditul intern a desfășurat activități de consiliere orientate spre conștientizare, învățare și  spre dezvoltarea abilităților practice ale managerilor de diferite nivele și ale personalului din cadrul entității, inclusiv organizarea și desfășurarea atelierelor de lucru cu participarea responsabililor de implementarea 
sistemului MFC din cadrul autorităților administrației publice municipale. 

Controlul Activitatea de audit intern a contribuit la adăugarea de valoare nouă în cadrul entității prin recomandările formulate cu ocazia misiunilor de audit intern. Anumite recomandări au determinat structurile auditate să-și perfecționeze activitățile și să-și îmbunătățească sistemul de control intern, astfel încât de la un audit la altul să fie  remarcate anumite progrese,  atât la nivel de preocupare, cât și la nivel de acțiuni 
concrete.  

Guvernanța Auditul intern are o contribuție semnificativă la îmbunătățirea proceselor de guvernare, prin  furnizarea  serviciilor de asigurare și consiliere referitor la procesele 
de guvernare.  Un factor de considerat este că, auditul a făcut o prioritate strategică din a lucra proactiv în colaborare cu managementul de toate nivelurile, cu scopul de a ajuta la conștientizarea importanței răspunderii manageriale pentru buna guvernare.   În acest sens, menționăm misiunea de audit pilot, desfășurată cu suportul experților olandezi, având obiectivul general - Evaluarea prin prisma modelului „Trei linii de apărare” a sistemului existent de management financiar și control la nivelul instituțional al Primăriei municipiului Chișinău. De notat că, rezultatele auditului au evocat deficiențe care distorsionează cele trei elemente ale triunghiului răspunderii 
(responsabilitate, autoritate și răspundere managerială , promovate de modelul enunțat. 
 

.   Activitatea directă de audit  
. .  Analiza în dinamică Reieşind din menirea  pe care o are, DAI efectuează evaluări  independente şi obiective ale proceselor desfășurate de către  Primăria municipiului Chişinău şi instituţiile din subordine, cu scopul de a oferi asigurare şi consiliere, asistând managementul în 

atingerea obiectivelor. În perioada raportată activitatea de audit intern a fost desfăşurată în conformitate cu 
Planul actualizat al activității de audit intern pentru anul  Astfel, în cursul anului de referință au fost efectuate 8 misiuni de audit ( anul 2016:10),  

din care 7 misiuni de audit de asigurare (inclusiv una neplanificată  şi 1 misiune de 

consiliere planificată .  
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Misiunile au fost desfăşurate în cadrul a 22 unităţi auditate (anul 2016:17),  

 în cadrul a 2 misiuni de audit, care au vizat Structura organizațională a 
autorităților administrației publice ale municipiului Chișinău, precum și Evaluarea 

mecanismelor instituite în cadrul PMC și a subdiviziunilor CMC în vederea 
asigurării gestionării și protecției datelor cu caracter personal, au fost colectate și evaluate informațiile aferente tuturor autorităților publice municipale, 

 pentru alte  misiuni, au fost chestionate, la fel, toate subdiviziunile APM, însă testarea în teren a avut loc în cadrul a  unități auditate Evaluarea procesului de 

achiziții publice  și  unități auditate Auditul procesului de gestionare a 

bunurilor materiale). Ca rezultat al misiunilor de audit efectuate au fost întocmite 8 Rapoarte de audit 

intern  (2016:10), care au reflectat constatări ale 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 7, au fost formulate 75 de constatări și oferite 110 recomandări. Recomandările sunt orientate atât spre corectarea, remedierea situaţiilor existente, cât şi spre prevenirea unor eventuale  situaţii de risc. Rapoartele de audit intern au fost prezentate Primarului general şi 
managerilor operaţionali ai unităţilor auditate/ implicate în procesele auditate. Un 

Raport de audit a fost oferit experților din cadrul Ministerului finanțelor al Olandei drs. 
Manfred van Kesteren și Jan van Tuinen. 
 Activitatea directă de audit în cursul anului 2017 a constituit circa 81 la sută din 
resursele de timp disponibile.  Misiunile de audit planificate au acoperit 963 om/zile, 

ceea ce a constituit 80,7 la sută din activitatea directă de audit, care include și misiunile 
ad-hoc, activitățile de consiliere neplanificate și cele de urmărire.  Efortul depus de către angajații DAI pentru realizarea tuturor activităților de audit în 
anul 2017 și dinamica pentru anii -2017 se prezintă în diagrama ce urmează. 

 
   figura A. 
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Informaţia prezentată în figura A relevă faptul că, efortul depus pentru realizarea activităţilor  directe de audit în ultimii ani înregistrează o majorare substanțială față de primii ani de activitate a DAI.  În același timp,  activitățile privind consilierea  în 
perioada de referință, sunt în descreștere.  Situaţia descrisă este condiţionată de creşterea nivelului de familiarizare a unităților 
auditate cu prevederile cadrului normativ privind implementarea sistemului MFC, fiind solicitate mai puține activităţi de consiliere. Prin urmare, activitatea este preponderent orientată către angajamentele de asigurare, planificate în baza analizei factorilor de risc.  Diminuarea numărului misiunilor de audit intern a fost condiționată de efectuarea auditelor „pe orizontală” în cadrul tuturor subdiviziunilor APM, fapt ce necesită resurse 

suplimentare de timp.  În pofida faptului majorării numărului unităților auditate, este important să menţionăm faptul că, numărul mediu de zile utilizate pentru realizarea unei misiunii de audit intern în anul 2017 s-a diminuat până la ,  zile în comparație cu ,  zile, înregistrat în anul 
precedent (vezi figura B).  

figura B. 

 De fapt, tendința de diminuare a acestui indicator relevă utilizarea eficientă a resursei 
de timp, inclusiv, nivelul de  pregătire profesională  în creștere a  personalului de audit, aspecte care, de fapt,  sunt urmărite în mod continuu de către  DAI. Alocarea resurselor de timp pentru fiecare domeniu auditat în anul 7 este reflectată în figura de mai jos, raportată comparativ  la perioada precedentă.  
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Repartizarea  resurselor de timp pe domeniile auditate (om/zile) 

 
figura C. 

2.2.2 Angajamentele  anului 2017   -  pe scurt  Angajamentele realizate în cursul anului 7, așa după cum este prezentat în figura C,  

au cuprins o gamă ambițioasă de subiecte, rezultatele cărora au concentrat atât  laturile pozitive, cât și deficiențele, pentru soluționarea cărora, dar și pentru prevenirea unor situații de risc,  au fost înaintate recomandări pertinente.  
 

Misiunea 01-1/68 -2017: Evaluarea, prin prisma sistemului de control managerial, a 

procesului de certificare și autorizare în domeniul arhitecturii şi urbanismului a avut ca 

obiectiv determinarea faptului dacă controalele manageriale existente în cadrul certificării și autorizării în domeniul arhitecturii și urbanismului asigură desfășurarea procesului în corespundere cu principiile bunei guvernări. 
Auditul a constatat că în cadrul procesului se înregistrează o presiune sporită atât asupra mecanismelor de control intern instituite de autoritățile publice, cât și asupra personalului implicat în funcționarea acestuia. Influența factorului politic, interesele financiare și patrimoniale majore au  impact incontestabil asupra derulării procesului, generând anumite vulnerabilități. Controalele manageriale necesită a fi fortificate, astfel  încât să asigure alinierea la principiile bunei guvernări, atenuând riscurile asociate activităților realizate.  
 

Misiunea 01-2/69 -2017: Evaluarea structurii organizatorice a autorităților 
administrației publice ale municipiului Chișinău. Auditul desfăşurat a stabilit unele deficiențe ale modului de  proiectare  și funcționare a structurii organizatorice a administrației publice municipale, condiționate atât de 
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insuficiența reglementărilor necesare, cât și de amânarea procesului de reproiectare/ aprobare, situație care afectează eficiența utilizării resurselor administrative.   În același timp, din rezultatele analizei efectuate s-a stabilit că structura organizatorică existentă a AAPM are o capacitate funcțională care nu satisface pe deplin necesitățile  dictate de realitățile actuale. În scopul consolidării  instituționale a managementului public al municipiului Chișinău 
au fost recomandate activități de reproiectare a structurii organizatorice a subdiviziunilor administrației publice municipale, astfel încât acestea să asigure un cadru flexibil și eficient de realizare a obiectivelor. 
 

Misiunea 01-3/70 -2017: Auditul procesului de gestionare a bunurilor materiale a avut 

ca obiectiv determinarea faptului dacă mecanismele de control intern instituite în vederea gestionării valorilor materiale asigură condițiile de conformitate, integritate, economicitate și eficiență. Auditul a constatat disfuncționalități ce știrbesc din eficiența utilizării resurselor, iar 
lipsa procedurilor adecvate de control sau ineficiența acestora au generat condiții favorabile pentru materializarea riscurilor privind utilizarea neconformă a bunurilor, afectarea integrității patrimoniului, dar și pentru riscurile de fraudă. Abordarea superficială a procedurii de estimare a necesităților și stabilirea nechibzuită a priorităților în cazul procurărilor de valori materiale au afectat în mod direct utilizarea  rațională a resurselor.  Preocuparea insuficientă pentru dezvoltarea și funcționarea eficace a sistemului de management financiar și control în cadrul procesului a reprezentat cauza determinantă 
a lacunelor constatate. 

 

Misiunea  01-4/71 -2017: Evaluarea modului de realizare de către Î.M. „Lumteh” a 
activităților operaționale, punând accent pe analiza eficienței cheltuielilor suportate a 

avut ca obiectiv determinarea faptului dacă controalele manageriale instituite în cadrul unității auditate permit gestionarea rațională a patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor întreprinderii. Rezultatele misiunii de audit au scos în evidență un șir de posibilități și oportunități ratate cu referire la: I  încasarea veniturilor; ii  raționalizarea cheltuielilor și 
eficientizarea achizițiilor; iii  recuperării creanțelor; (iv) îmbunătățirea controlului 
managerial și eficientizarea administrării patrimoniului public.               Deficiențele constatate derivă din monitorizarea insuficientă a activității întreprinderii de către fondator, precum și din controlul intern slab, instituit la nivel de întreprindere.   
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Misiunea 01-5/72 -2017 (misiune de consiliere): Evaluarea mecanismelor instituite 

în cadrul PMC și a subdiviziunilor CMC în vederea asigurării gestionării și protecției 
datelor cu caracter personal. Consilierea a vizat interpretarea și punerea în aplicare a 
prevederilor cadrului normativ aplicabil procesului de gestionare a datelor cu caracter personal, ținând cont de impactul riscurilor asociate asupra imaginii autorității publice, precum și asupra întregului spectru de activități, desfășurate de organele administrației 
publice locale. 

Auditul a relevat deficiențele înregistrate în gestionarea riscurilor asociate procesului de gestionare și protecție a datelor cu caracter personal. Necunoașterea sau ignorarea prevederilor legislației din domeniu, abordarea superficială a procedurilor de control intern menite să asigure tratarea riscurilor asociate, vigilența insuficientă față de cerințele de asigurare a securității datelor cu 
caracter personal prelucrate în cadrul seriilor structurate de date, pot avea un impact sever, afectând activitatea și imaginea entității.  Ignorarea necesității de dezvoltare a cunoștințelor aferente procesului de către angajații autorităților municipale implicați în colectarea, prelucrarea, stocarea, păstrarea și utilizarea datelor cu caracter personal au generat situația precară constatată. Managementul operațional urmează să-și concentreze atenția asupra domeniului auditat asigurând un nivel adecvat de control asupra modului de gestionare a informațiilor care conțin date cu caracter personal și să asigure promovarea unei culturi organizaționale de protecție a DCP în spiritul valorilor europene. 
 

Misiunea 01-6/73 -2017: Descrierea sistemului existent de management financiar și 
control în cadrul Primăriei municipiului Chișinău și a subdiviziunilor Consiliului municipal 
Chișinău. Auditul a fost inițiat la solicitarea Ministerului Finanțelor a Republicii 

Moldova, având ca scop evaluarea independentă, prin prisma modelului „Trei linii de apărare” a sistemului de management financiar și control existent în cadrul entității, cu 
ulterioara utilizare a rezultatelor pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a 

Controlului Financiar Public Intern 2018-2020. În opinia auditului insuficiența resurselor, deficiențele înregistrate la etapa delegării responsabilităților, precum și lacunele cadrului normativ distorsionează cele trei elemente ale triunghiului răspunderii, compromițând din start organizarea sistemului 
de control intern conform modelului promovat. Auditul relevă că nivelul de responsabilitate, autoritate și răspundere managerială  nu 
este suficient de bine corelat la toate nivelurile de management.  Totodată, rolurile și responsabilitățile liniilor de apărare nu corespund întocmai modelului, care a stat la baza criteriilor auditului, fiind combinate într-o manieră  insuficient de clar definită, fapt care poate compromite eficiența acestora.   
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Astfel, deoarece linia a doua de apărare în cadrul autorităților publice municipale este parțial funcțională, doar pe partea funcțiilor de suport, rolul acesteia în facilitarea și monitorizarea aplicării politicilor și procedurilor în domeniul riscului și controlului intern, precum și în raportarea informațiilor adecvate legate de sistemul MFC în cadrul entității, este limitat.  
 

Misiunea 01-7/74 -2017:  Auditul procesului de coordonare și gestionare a activității 
şcolilor municipale de muzică, arte și arte plastice a avut ca obiectiv determinarea faptului dacă mecanismele aplicate și activitățile realizate asigură un cadru organizațional adecvat de gestionare a veniturilor și cheltuielilor aferente activității instituțiilor municipale de învățământ artistic extrașcolar, inclusiv integritatea și utilizarea conformă a patrimoniului. 

S-a constatat că, deși există anumite proceduri de control intern în cadrul procesului 
auditat, acestea nu-și ating efectul scontat, fapt care  generează un șir de vulnerabilități 
la toate etapele acestuia, inclusiv: i   înregistrarea și evidența lacunară a încasărilor plăților de instruire, ii  lipsa unei analize complexe privind capacitatea și posibilitatea instituțiilor de instruire a copiilor preșcolari, iii  neconformități în procesul de aprobare a taxelor de instruire, dar și iv  iregularități în gestionarea patrimoniului. 
 

Misiunea 01-8/75 -2017: Auditul procesului de achiziții publice, desfășurat de către 
autoritățile administrației publice ale municipiului Chișinău a constat în evaluarea eficienței și conformității procedurilor de achiziții publice și impactul acestora asupra utilizării raționale a mijloacelor financiare bugetare, punând accentul pe funcționalitatea  măsurilor de control intern. Concluziile desprinse din constatările auditului relevă deficiențe atât la faza de pre - contractare, cât și la cele de contractare și de executare, totodată, au fost constatate situații în care este dificil să fie justificată eficiența achizițiilor efectuate, precum și oportunitatea acestora în condițiile austerității bugetului local. În acest sens, menționăm că neregulile identificate au fost cauzate, în principal, de 

preocuparea insuficientă pentru dezvoltarea și funcționarea eficace a sistemului de management financiar și control în cadrul unităților auditate.  Reieșind din faptul că procesul achizițiilor publice are un grad înalt de expunere la riscuri de fraudă și corupție, atenționăm managementul de top asupra necesității acordării atenției sporite monitorizării funcționalității și fortificării activităților de 
control aferente. 
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. .  Activitățile de consiliere Adițional la angajamentele directe de audit planificate, DAI a realizat activități de  consiliere în diverse chestiuni ce ţin de eficientizarea proceselor şi/ sau expunerea pe 
marginea unor proiecte de documente parvenite pentru avizare atât din interiorul entităţii, cât şi din exteriorul acesteia.  Activitatea de consiliere a fost desfăşurată ca urmare a solicitării conducerii superioare şi managerilor operaţionali din cadrul subdiviziunilor, axându-se în principal pe:  
 organizarea atelierului de lucru în domeniul sistemului MFC,  

 expunerea de opinii referitor la diverse probleme manageriale,  

 acordarea asistenţei la locul de muncă în aspecte ce ţin de dezvoltarea MFC. Consilierea prin intermediul activităţilor de informare și  instruire a vizat următoarele 
domenii: 

 conceptul CFPI și sistemul de management financiar și control, 
 documentarea proceselor de bază, 
 managementul integrat al riscurilor. 

 

Pe parcursul perioadei de raportare, cu suportul DAI, a fost organizată ședința de lucru pe aspecte ce țin de - Elaborarea reglementărilor aferente protecției datelor cu caracter 
personal în cadrul APM și organizarea procesului de notificare, având în calitate de participanți reprezentanți din cadrul preturilor de sector, direcțiilor generale, direcțiilor, unităților structurale ale aparatului Primăriei municipiului Chișinău și întreprinderilor municipale. În cadrul activității desfășurate asistând și reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova. 

 Activitățile ad-hoc de consiliere formalizate s-au axat pe oferirea de recomandări pe aspecte ce țin de: 
 prețurile medii și cantitatea de combustibil achiziționat de întreprinderile municipale și subdiviziunile CM și PMC; 
 modul de contractare a serviciilor și lucrărilor aferente construcției, reparației, întreținerii și deservirii drumurilor, străzilor și podurilor municipale;  
 elaborarea Politicii cu privire la protecția datelor cu caracter personal; 
 elaborarea Procedurii de management al riscurilor. Alte activităţi de consiliere neplanificate au vizat rezultatele auditurilor Curţii de 

Conturi, precum și colectarea și sistematizarea informațiilor privind implementarea recomandărilor oferite de auditorii externi, etc. 
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. .  Urmărirea implementării recomandărilor de audit intern  Urmărirea recomandărilor este un proces prin care se constată caracterul adecvat, eficacitatea și oportunitatea acțiunilor întreprinse de către unitățile auditate, urmare a 
misiunilor de audit efectuate. În anul 7 urmărirea recomandărilor s-a efectuat în conformitate cu normele în vigoare și procedurile interne elaborate în acest sens. Urmărirea implementării recomandărilor de audit se efectuează prin intermediul unui șir de instrumente, cum ar fi:  

i. acumularea informaţiilor verbale de la persoanele responsabile de întreprinderea acţiunilor preconizate în Planurile de acţiuni;  
ii. 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; 

iii. examinarea documentelor justificative prezentate de către unitățile auditate în vederea confirmării faptului implementării recomandărilor auditului intern; 
iv. verificarea ulterioară a nivelului de implementare a recomandărilor cu ieşirea la faţa locului.  În perioada de referință au fost realizate  verificări ulterioare, care au vizat evaluarea gradului de implementare a recomandărilor însușite de către unitățile auditate în 

rezultatul misiunilor de audit,  aferente: 

 evaluării performanțelor individuale și dezvoltării profesionale continue; 

 valorificării veniturilor  și raționalizării cheltuielilor Î.M. ,,ChișinăuProiect”; 
 evaluării modului de evidență și raportare a ajutoarelor de stat; 
 monitoringului financiar și reprezentării municipiului în întreprinderile municipale și societățile comerciale cu capital public al CMC. 

 

La data de 31.12.2017, situația privind implementarea recomandărilor se prezintă, după cum urmează. Din numărul total de 10 recomandări oferite în cadrul misiunilor de audit efectuate în perioada de raportare au fost acceptate de către managementul operațional - 108, ceea 

ce constituie 98,2%.  Recomandările acceptate au fost incluse în planuri de acțiuni, 
stabilindu-se măsuri concrete, termene și responsabili pentru implementare. Pentru  recomandări neacceptate vezi Anexa nr.3 , managementul unității auditate Direcția generală arhitectură urbanism și relații funciare  și-a asumat eventualele riscuri, care 

pot fi generate de nerealizarea acțiunilor ce se impun. 
 În cursul anului în discuție, în proces de monitorizare s-au aflat 298 de recomandări, 
din care 66 recomandări cu termen de implementare până la finele perioadei raportate 
(inclusiv: 17 recomandări aferente misiunilor de audit, efectuate în anul 7, 49 de 
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recomandări aferente misiunilor de audit efectuate în perioadele precedente  și 32 de recomandări cu termene de implementare expirate. Recomandările acceptate de către 
management, care urmau a fi implementate cumulativ, până la finele anului 7 au 

fost: 

 implementate integral  - 51,5 % ( 2016: 67,9%) 

 implementate  parţial – 13,7 % (2016: 15,5%) 

 neimplementate – 34,8 % (2016: 16,6%). Descrierea detaliată a statutului implementării recomandărilor de audit se regăseşte în 
Anexa nr.1 

 Totodată, pentru  misiuni de audit desfășurate „pe orizontală” în rezultatul cărora au fost oferite recomandări pentru toate subdiviziunile APM  monitorizarea mersului implementării recomandărilor se efectuează pentru fiecare subdiviziune separat vezi 
anexa nr. 1-A)  

 

Datele din Figura D. prezintă situaţia privind implementarea recomandărilor în 
perioada 2010-2017, iar Anexa nr. 2 la Raport sistematizează recomandările pentru care nu au fost întreprinse acțiuni în vederea implementării acestora, deși au fost acceptate de către managementul unităților auditate. 

figura D. 
   Rezultatele monitorizării efectuate prezintă îngrijorări semnificative, astfel procentul de neimplementare al recomandărilor auditului a ajuns la cel mai înalt nivel de la fondarea DAI , , fapt ce denotă iresponsabilitatea managerilor unităților auditate și lipsa de preocupare în vederea instituirii unor sisteme adecvate de control în cadrul entităților publice conduse.  
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Aducem la cunoștință că cel mai înalt procent de neimplementare al recomandărilor îl au următoarele entități/ subdiviziuni: DGTPCC, DS, DAA, ÎM „Lumteh”, DMF, DAJ, SRU, 

STSI, DADC, Pretura Botanica și Pretura Buiucani. Ținem să menționăm că, prin neimplementarea recomandărilor nu se valorifică o 

resursă importantă de care dispune municipalitatea, iar efortul depus de către auditorii 

interni este risipit zădarnic. 

 Pe de altă parte, acţiunile întreprinse de către unităţile auditate în vederea implementării recomandărilor de audit în perioada raportată, au avut atât impact corectiv, cât şi impact de prevenire sau minimizare a posibilelor situaţii de risc, iar 
prezentarea detaliată a acestora se regăseşte în Anexa nr. 4.  Totodată, DAI nu exclude posibilitatea raportării de către unitățile auditate a unor 
rezultate eronate, în acest context menționăm că, implementarea recomandărilor, 
raportarea veridică a stadiului/ modului de implementare și a efectelor produse 
reprezintă o responsabilitate a conducerii unităților auditate.  
 

. .   Opinie agregată cu privire  la controlul intern  În baza rezultatelor angajamentelor de audit realizate în cursul anului 7, auditul 

intern concluzionează următoarele. 
Sistemul de control intern în cadrul Primăriei municipiului Chișinău și a structurilor din subordine înregistrează, în ultima perioadă de timp, o evoluție ascendentă. Cu toate acestea, există deficiențe în dezvoltarea acestuia, oportunități pentru a pune în aplicare controale eficiente aferente anumitor domenii de activitate, precum și provocări permanente în materie de mecanisme, care ar asigura atât conformitatea, cât și respectarea  principiilor de  eficiență, eficacitate și economicitate.  Cele mai mari rezerve în dezvoltarea și consolidarea sistemului de management financiar și control derivă din  faptul  că: 
 unii manageri operaționali manifestă lipsa de preocupare, sau o abordare   superficială referitor la implementarea componentelor sistemului de management financiar și control, acestea rămânând nefuncționale sau cu o eficacitate redusă; 
 structura organizațională a autorităților administrației publice municipale rămâne în continuare una foarte complexă, fapt care implică dublări de funcții și generează dificultăți în aspecte de comunicare interdepartamentală, monitorizare, raportare și evaluare a activităților; 
 tempoul  în care decurge conformarea la standardele de control intern a 

sistemului de management al resurselor umane pe toate segmentele aferente, precum și a managementului performanțelor și  al riscurilor este unul extrem de 

lent; 
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 nu este asigurată documentarea tuturor proceselor de bază, managementul operațional, manifestând o reticență nejustificată în raport cu acest exercițiu, respectiv, nu este pus accentul cuvenit pe procedurile de control, menite să asigure: i  eficiența și eficacitatea operațiunilor; ii  integritatea patrimoniului; 
(iii  conformitatea cu cadrul normativ și reglementările interne; (iv) fiabilitatea informației.  

 În opinia auditului intern, pe lângă factorii de origine internă, lacunele cadrului normativ cu incidență în domeniul controlului financiar public intern, de asemenea  reprezintă un impediment major în dezvoltarea  acestuia. În acest sens, menționăm că 
prin adresa 01-15/115 din 27.12.2017 DAI a înaintat propunerile de modificare și perfecționare a legislației în vigoare, precum și racordarea acesteia la acquis-ul 

comunitar, care urmau a fi sistematizate și prezentate organelor abilitate spre examinare și aprobare. 
 

. .  Activități indirecte   
2.3.1 Colaborarea cu structurile  de profil 

 

Activitatea în cadrul Consiliului Controlului Financiar Public Intern. Având în vedere că 
un reprezentant al DAI a făcut parte din componenţa Consiliului Controlului Financiar Public Intern pe lângă Ministerul Finanțelor în perioada de raportare, s-a asigurat participarea acestuia în cadrul şedinţelor organizate, acţionând în conformitate cu prevederile Regulamentului de funcţionare al CCFPI.            
 

Împărtășirea experienței.  În perioada de referință reprezentanții DAI au participat în 
calitate de  formatori la seminarul de instruire cu genericul „Noutăți, experiențe și provocări în auditul intern”,  organizat de Asociația auditorilor interni din Republica 
Moldova. 

 

Colaborarea cu DASCFPI și auditorii externi.  Prin prisma cerinţelor legislaţiei în vigoare, DAI a conlucrat cu DASCFPI în vederea avizării unor acte normative aferente activității de audit intern și sistemului de control managerial. 
Respectiv, prin avizul la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018 – 2020, DAI a venit cu un șir de propuneri de modificare și completare, ce rezultă atât din prevederile cadrului normativ, cât și din experiența practică.  În scopul asigurării conformării cu Standardele profesionale privind practica auditului intern, DAI remite în adresa Curţii de Conturi a Republicii Moldova copiile după Planul anual al activităţii de audit intern şi Raportul anual al activităţii de audit.  În contextul 
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desfăşurării  misiunilor de audit extern, DAI colaborează cu auditorii Curții de Conturi, prezentând, la solicitare, informaţia relevantă.  
 

Capitolul III.  Asigurarea  și îmbunătățirea calităţii activității de 
audit intern 

.  PAÎC Activitatea DAI este guvernată de cadrul normativ şi metodologic în vigoare, armonizat cu bunele practici internaţionale în domeniul auditului intern.   Potrivit acestuia, conducătorul unității de audit intern trebuie să gestioneze în mod 
eficient activitatea de audit intern pentru a se asigura, că aceasta aduce valoare adăugată entității publice. Direcția audit intern pune un accent deosebit pe calitatea 
muncii, optimizarea resurselor, etc. 

Pe parcursul anului 2017 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 .  

Scopul primordial 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.  Instrumentele de bază utilizate la etapa actuală în scopul asigurării și îmbunătățirii calităţii sunt: (i) evaluarea calității misiunilor de audit desfășurate, (ii) revizuirea de nivelul I, efectuată de către liderul echipei de audit, (iii) supervizarea de nivelul II, ajustarea şi aprobarea finală a Rapoartelor de audit de către conducătorul DAI, (iv) asigurarea autoevaluării periodice interne a activităţii de audit intern, (v) evaluarea performanțelor individuale ale auditorilor interni, etc.. Toate acestea reprezintă puncte importante de reper în identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a activităţii.  
 

.  Evaluarea misiunilor de audit de către unitățile auditate Noi depunem eforturi în mod continuu în vederea asigurării unei calități înalte a  serviciilor furnizate către părțile interesate. Astfel, în scopul urmăririi nivelului de satisfacție a acestora, la finele fiecărui angajament de audit, prin intermediul formularului de evaluare, este solicitată opinia unităților auditate cu privire la anumite laturi ce țin de: desfășurarea misiunii de audit; comunicarea rezultatelor;  profesionalismul și  atitudinea auditorilor interni.   
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Tabelul nr.1                        

Rezultatele evaluării misiunilor de audit desfăşurate 

 
 

 

N/o 

                 

CRITERII DE EVALUARE 

Nivelul de apreciere  

2013 2014 2015 2016 2017 

puncte % puncte % puncte % puncte % puncte % 

                               PROCESUL DE AUDIT                                                                                                                       

1. Informarea  despre demararea 
misiunii de audit intern 

4.89 97.8 5.0 100 4.87 97 4.88      98.0 4.96      99.0 

2. Explicarea  scopului şi 
obiectivele misiunii de audit 
intern 

4.78 95.6 4.94 98.7 4.74 94,7 4.76    95.29 4.91     98.26 

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

4.56 91.1 4.77 95.5 4.79 95.7 4.53    90.59 4.74     94.78 

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

4.33 86.7 4.61 92.3 4.53 90.3 4.47   89.41 4.48      89.57 

5.  Durata  termenului de efectuare  
misiunii de audit  

4.88 97.5 4.77 95.5 4.42 88.4 4.88     97.65 4.70      93.91 

                           RAPORTUL DE AUDIT  

6.  Exactitatea, relevanţa  şi 
corectitudinea constatărilor  de 
audit  

4.33 86.7 4.65 92.9 4.37 87.4 4.24     84.71 7.70      93.91 

7. Claritatea şi fezabilitatea  
recomandărilor înaintate în 
rapoartele de audit 

4.44 88.9 4.68 93.5 4.37 87.4 4.24      84.71 4.61     92.17 

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

4.78 95.6 4.87 97.4 4.84 96.8 4.76     95.25 4.91     98.26 

9. Claritatea raportului de audit 4.78 95.6 4.87 97.4 4.74 94.7 4.71     94.12 4.78      95.65 

10. Utilitatea informaţiei conţinută 
în raportul de audit 

4.67 93.3 4.81 96.1 4.47 89.4 4.53      90.59 4.87     97.39 

                                  PERSONALUL DE AUDIT  

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

4.78 95.6 4.87 97.4 4.84 96.8 4.53      90.59 4.74      94.78 

12. Cunoştinţele profesionale ale 
auditorilor interni  

4.78 95.6 4.77 95.5 4.58 91.6 4.59     91.76    4.83      96.52 

13. Amabilitatea şi discreţia 
auditorilor interni 

4.89 97.8 5.00 100 4.74 95 4.71      94.00 4.91      98.26 

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

4.89 97.8 5.00 100 4.74 95 4.82      96.00 4.91      98.26 

15.  Integritatea şi comportamentul 
etic al auditorilor interni 

4.89 97.8 4.97 99.3 4.58 91.6 4.88   97.65 4.91      98.26 

     Media generală 4.71 94.2 4.84 96.8 4.64 92.8 4.64     92.80 4.80     95.94 
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 Rezultatele chestionărilor respective, sistematizate şi prezentate în tabelul nr. , relevă creșterea nivelului indicatorului față de datele anilor precedenți, lucru îmbucurător îndeosebi datorită faptului că a sporit aprecierea profesionalismului și atitudinii auditorilor interni manifestate în cadrul misiunilor desfășurate 

 

.  Indicatorii cheie de performanță  În scopul măsurării performanţelor înregistrate în activitatea de audit au fost evaluați indicatorii cheie de performanţă, care reprezintă un instrument important în evaluarea calității. În anul 7 un indicator din 8 nu a atins nivelul țintă, astfel, nu s-a realizat 

conformitatea cu linia de timp pentru 1 (una) misiune de audit, fapt condiționat de 
tergiversarea prezentării documentelor și informațiilor solicitate de auditorii interni pe 
parcursul misiunii (vezi Anexa nr.5). În contextul de mai sus,  menționăm că atingerea  indicatorului este influențată de atitudinea părților externe unităților auditate , incluzând aspectele ce țin de: nivelul de 
receptivitate și eficacitatea colaborării. 
 

.  Autoevaluarea periodică a activității de audit intern  Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern  
contribuie la garantarea faptului că activitatea de audit public intern se desfășoară în conformitate cu Standardele profesionale, Normele metodologice, Carta de audit și Codul privind conduita etică a auditorului intern, contribuind la îmbunătățirea activității DAI.  
   În conformitate cu prevederile Programului de asigurare și îmbunătățire a calității,  DAI a desfășurat autoevaluarea activității de audit pentru anul 7. Rezultatul autoevaluării este menținut la nivelul anului precedent - General Conform, ceea ce înseamnă că politicile și procedurile DAI, 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. 
Pentru domeniile care s-au constatat necesități de îmbunătățire au fost stabilite acțiuni de remediere, termene țintă și persoane responsabile.  
 

.  Evaluări externe   Conform prevederilor SNAI  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. La momentul actual, în Republica Moldova nu există un organ, care ar fi împuternicit cu prestarea serviciilor de  evaluare  externă a activității de audit public intern și care ar avea pregătirea și capacitățile necesare 
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pentru desfășurarea unui asemenea exercițiu. De asemenea, nu este instituit un mecanism la nivelul autorităților centrale în acest sens. În pofida faptului că resursele financiare necesare pentru contractarea unor evaluatori independenți externi sunt considerabile, trebuie să recunoaștem necesitatea realizării evaluării externe a activității DAI.  
Capitolul IV.  Managementul resurselor implicate 

 4.1 Contextul instituţional şi structura resurselor umane 

Personalul, împreună cu cunoștințele și abilitățile pe care acesta le deține, formează resursa cea mai importantă pe care o necesită activitatea de audit public intern. În funcție de disponibilitatea acestei resurse, subdiviziunea de audit public intern își organizează activitatea și își planifică activitățile sale astfel, încât să-și atingă obiectivele într-o manieră eficientă și eficace.  
 

La 31 decembrie 2017, conform structurii organizaţionale, statele de personal ale DAI au inclus  unităţi, din care  unităţi pentru auditul sistemelor manageriale și de suport,  unităţi pentru auditul sistemelor operaţionale şi  unitate - conducătorul structurii. 
Efectiv, pe parcursul perioadei, gradul de ocupare a constituit  77,8 %.  

 

Tabelul nr. 2              

Statistici privind personalul DAI 

Anii de experienţă profesională medie  16 

Anii de experienţă în cadrul APL medie  12,9 

Anii de experienţă în domeniul auditului intern medie  5,9 

Procentul personalului cu studii superioare 100 

Procentul personalului cu studii de master 85,7 

Procentul personalului  certificat profesional 100 

 Este cunoscut faptul că calitatea activităţii de audit intern depinde, în mare măsură, de statutul auditului, competenţa şi profesionalismul personalului încadrat în această activitate, precum și de utilizarea eficientă și eficace a resurselor de personal. Nu în ultimul rând, însă, trebuie să fie poziționată capacitatea instituțională a auditului, raportată la anvergura universului de audit.  Având în vedere componența numerică a echipei DAI, menționăm faptul că aceasta nu 
permite evaluarea tuturor proceselor operaționale, cel puțin o dată la trei ani, așa cum prevăd normele profesionale.  
 Conform estimărilor efectuate în cursul exercițiului de planificare strategică a activității 
de audit intern, DAI, cu resursele de personal disponibile conform statului de personal,  
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poate acoperi mai puțin de  la sută din universul de audit, pe când cu resursele 

angajate de facto procentul de acoperire scade până la  circa  la sută. Or, problema respectivă ar trebui să intre în atenția factorilor decizionali, în vederea identificării posibilităților de fortificare a capacității instituționale a auditului intern în cadrul autorităților administrației publice ale municipiului Chișinău. 
 

.  Resursele de personal  și fluctuația  Un element cheie în asigurarea acoperirii adecvate a domeniilor auditabile este utilizarea eficientă a resurselor. Așa, după cum a fost menționat anterior, alocarea resurselor este în mare măsură dependentă de: 
– natura şi dimensiunea universului de audit; 
– numărul disponibil de auditori interni; 

– nivelul de pregătire şi de competenţă a personalului DAI. 
Pe parcursul anului2017 în cadrul DAI au activat  unităţi de personal. Fluctuația personalului reprezintă raportul procentual între numărul de persoane care 
au plecat din compartimentul de audit public intern și numărul total al persoanelor din 
cadrul compartimentului.  Mult mai important decât procentul de fluctuație este costul cu înlocuirea personalului recrutare, angajare, pregătire, acomodare . Un personal înalt calificat, cum este cazul auditorilor interni, implică costuri foarte mari pentru entitatea publică, fapt care solicită o abordare adecvată în gestionarea  resurselor umane existente, pe aspecte de motivare atât financiară, cât și non-financiară.  
 

4.3 Evaluarea performanţelor auditorilor În vederea determinării nivelului de îndeplinire a programului de audit, nivelului de manifestare a abilităţilor profesionale de către fiecare angajat, precum şi contribuţia nemijlocită a acestora la realizarea obiectivelor şi atribuţiilor DAI, se efectuează  autoevaluarea şi evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului.  Pentru perioada de referință a fost desfăşurată evaluarea anuală a performanţelor 
profesionale ale personalului DAI, care s-a referit atât la potenţialul uman atitudine, dinamism şi spirit de iniţiativă, creativitate, experienţă şi competenţe profesionale , cât şi la rezultatele concrete productivitate, eficienţă, calitatea muncii , obţinute de fiecare funcționar încadrat în activitate. Valoarea scontată a evaluării a fost aprecierea rezultatelor individuale, relevarea nivelului existent de pregătire profesională, identificarea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă a auditorilor interni și 
stabilirea obiectivelor anuale individuale. 
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4.4 Dezvoltarea  profesională continuă Având în vedere cerinţele SNAI  - Pregătirea profesională continuă, care specifică necesitatea dezvoltării cunoştinţelor, priceperii şi altor competenţe necesare 
auditorilor printr-o formare profesională, în anul 7 personalul DAI a beneficiat de oportunităţi privind dezvoltarea profesională continuă, în cadrul a 418 om/ore de 

instruiri externe (anul 2016: 319  şi 150 om/ore de instruiri interne (anul 2016: 286) . Instruirile externe la care au participat auditorii interni au purtat următorul generic:  

 Prestarea serviciilor publice 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare 

 Protecția datelor cu caracter personal în serviciul public și sistemul administrației publice 

 Achiziții publice. Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții 

publice 

 Evaluarea sistemului de management financiar și control în entitatea publică  

 Management și elaborarea programelor/ proiectelor 

 Dezvoltarea abilităților manageriale 

 Meeting of the Internal Control WorkigGroup and the meeting of the Audit in 

Practice Working Group 41 and 42 IACOP meetings. (PEMPAL) 

 Prin programul propriu de instruiri interne, DAI a urmărit asigurarea diseminării informaţiilor necesare şi familiarizarea personalului cu conţinutul acestora, inclusiv cu 
aplicarea metodelor moderne în practica de audit. Pentru asigurarea unui impact mai 
amplu a seminarelor externe asupra personalului DAI, implicit asupra nivelului de pregătire profesională, a fost creat un sistem dinamic de împărtășire a cunoştinţelor şi informaţiilor asimilate de către angajaţii participanţi.  Alte subiecte care au fost discutate în cadrul instruirilor interne,  au vizat aspectele ce țin de: 

o Tratarea cazurilor de fraudă și corupție – NMAISP . Obligațiile auditului intern în raport cu frauda 

o Metodologia și abordările utilizate în auditul IT/ limitări și restricții cu privire la 
auditarea domeniului IT 

o Comunicarea rezultatelor aferente activității de audit intern 

o Noile reglementari în actele legislative si normative - achiziții publice.  

 

Concomitent, un accent deosebit este pus pe conștientizarea necesității autoinstruirii continue a fiecărui auditor, utilizând în mod  individual, diverse metode autodidactice și 
surse posibile. 
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Provocări și Priorități  Este extrem de important să se conștientizeze faptul că, un mediu de control solid instituit în cadrul entității, inclusiv cultura controlului intern, sunt indispensabile eficienței și eficacității funcției de audit intern. Activitatea de audit intern poate produce adevărate beneficii pentru entitate, doar în cazul în care aceasta are susținerea necesară, iar rezultatele, prezentate în Rapoartele 
de audit, sunt valorificate pe deplin.  Managementul are responsabilitatea finală pentru stabilirea unor controale interne eficiente, în scopul gestionării riscurilor şi, trebuie să conştientizeze necesitatea abordării prompte şi  sistemice a problemelor ridicate de auditul intern în cadrul 
angajamentelor de audit. În acest sens menționăm existența rezervelor pentru îmbunătățirea modului de 
valorificare a rezultatelor generate de auditul intern, fapt care ar spori valoarea adusă de DAI. Or, așa cum a fost menționat în mai multe rânduri, instituirea unui comitet consultativ de audit, trebuie să reprezinte o provocare  pentru conducerea PMC. 
 
Pentru DAI, anul 201  începe într-o formulă nouă, suntem conștienți că nivelul de performanță atins în ultimii ani de către unitatea de audit din cadrul PMC va fi dificil de menținut, însă personalul DAI va depune maximum eforturilor posibile și un pic mai 
mult  pentru a asigura dezvoltarea în continuare a activității de audit intern și fortificarea sistemului de management financiar și control instituit în cadrul APM. 
 

 Pentru perioada ce urmează ne propunem următoarele inițiative: 
  RReeaalliizzaarreeaa  pprreevveeddeerriilloorr  PPllaannuull  ssttrraatteeggiicc  aall  aaccttiivviittăățțiiii  ddee  aauuddiitt  iinntteerrnn  ppeennttrruu  aanniiii  

22001177--22002211  șșii  aa  SSttrraatteeggiieeii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aa  DDiirreeccțțiieeii  aauuddiitt  iinntteerrnn;;  

  DDeevveenniirreeaa  uunnuuii  ccoonnssiilliieerr  ddee  îînnccrreeddeerree  ppeennttrruu  ccoonndduucceerreeaa  ssuuppeerriiooaarrăă  șșii  aa  uunnuuii  

lleeaaddeerrsshhiipp  îînn  ddeezzvvoollttaarreeaa  ccoonnttrroolluulluuii  mmaannaaggeerriiaall  ccoonnffoorrmm  mmooddeelluulluuii  „„TThhee  TThhrreeee  

LLiinneess  ooff  DDeeffeennssee  iinn  EEffffeeccttiivvee  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoonnttrrooll””;;  

  EEllaabboorraarreeaa  GGhhiidduulluuii  bbuunneelloorr  pprraaccttiiccii  îînn  iimmpplleemmeennttaarreeaa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  

mmaannaaggeemmeenntt  ffiinnaanncciiaarr  șșii  ccoonnttrrooll  șșii  ddiisseemmiinnaarreeaa  aacceessttuuiiaa  ccăăttrree  ttooțții  mmaannaaggeerriiii    

aauuttoorriittăățțiilloorr  ppuubblliiccee  mmuunniicciippaallee;;  

  DDiivveerrssiiffiiccaarreeaa  iinnssttrruummeenntteelloorr  ddeessttiinnaattee  eevvaalluuăărriiii  ccaalliittăățțiiii  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  aauuddiitt  pprriinn  

iimmpplleemmeennttaarreeaa  CChheessttiioonnaarruulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  ppeerrcceeppeerreeaa  aaccttiivviittăățțiiii  ddee  aauuddiitt  iinntteerrnn  

îînn  ccaaddrruull  eennttiittăățțiiii  ppuubblliiccee..  
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Anexe 
 
Anexa  Informație privind stadiul de implementare a recomandărilor de 
audit  

 

Anexa  Informație cu privire la recomandările acceptate și 
neimplementate în termen 

 

Anexa  Informație cu privire la recomandările refuzate neacceptate   
 

Anexa  Sinteza acțiunilor realizate în anul 7 urmare a 

recomandărilor de audit și impactul acestora 

 

Anexa  Indicatorii cheie de performanță aferenți activității de audit 
intern 



Recomandări 
oferite

Recomandări 
acceptate

% 
Recomandări 

acceptate

Recomandări 
cu termenul 

de executare 

în 2017

Recomandări 
implementate

Recomandări 
parţial 

implementate

Recomandări 
neimplementate

% 
Recomand

ărilor 
implement

ate

% 
Recomand

ărilor 
neimplem

entate

1 Evaluarea, prin prisma sistemului de control managerial, a
procesului de certificare și autorizare în domeniul
arhitecturii şi urbanismului

DGAURF; DADC 
(PMC)

13 11 84,62 5 4 1 80 0

2 Structura organizațională a autorităților administrației
publice ale municipiului Chișinău asigură realizarea
misiunii în condiții de eficiență și eficacitate? APM 22 22 100,00

3 Auditul procesului de gestionare a bunurilor materiale APM 14 14 100,00

4 Evaluarea modului de realizare de către Î.M ”Lumteh” a 
activităților operaționale, punînd accent pe analiza 
eficienței cheltuielilor suportate

Î.M. ,,Lumteh” 16 16 100,00 12 12 0,0 100,0

5 Evaluarea mecanismelor instituite în cadrul PMC și a
subdiviziunilor CMC în vederea asigurării gestionării și
protecției datelor cu caracter personal

APM 7 7 100,00

6 Evaluarea sistemului de management financiar și control în
cadrul Primăriei municipiului Chișinău APM

7 Există posibilități de îmbunătățire a modului de coordonare
și gestionare a activității şcolilor municipale de arte și a
celor de muzică?

DC 23 23 100,00 0

8 Evaluarea procesului de achiziții publice, desfășurat de
către autoritățile administrației publice ale mun. Chișinău

DGETS, DETS 
sectoriale

15 15 100,00 0

110 108 98,18 17 4 1 12 23,5 70,6

misiune cu monitorizare pe fiecare subdiviziune separat (anexa 1A )

misiune cu monitorizare pe fiecare subdiviziune separat (în anul 2018)

Anexa nr. 1

Total 1.1

Informaţie privind stadiul de implementare a recomandărilor de audit

% de implementareRecomandări

1.1 Misiuni desfăşurate în anul 2017

Nr.

d/o

Misiuni de audit
Unități
auditate

Raportul de audit a fost înaintat conducerii de vârf. 

Grupul de lucru creat urma să asigure activitățile de reproiectare a 

structurii organizatorice a AAPM pentru implementarea recomandărilor  

oferite

Nu au fost înaintate recomandări
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1 Evaluarea, prin prisma controlului managerial existent, a
procesului de informare şi comunicare în cadrul Primăriei
municipiului Chişinău, accentuând impactul acestuia
asupra procesului decizional şi de management al
documentelor

SC, STSI, DRP 1 1 0,0 100,0

2 Evaluarea, prin prisma sistemului de control intern, a
procesului de autorizare a comerțului stradal în mun.
Chișinău

DGCAPPS, ÎM 
,,Piața Centrală”, 
Preturile de sector

4 4 100,0 0,0

3 Sunt utilizate toate oportunitățile pentru raționalizarea
modului de administrare a cheltuielilor destinate
întreținerii și funcționării bibliotecilor municipale și
școlilor de arte?

DC 2 1 1 50,0 0,0

4 Evaluarea procesului de repartizare a locurilor în
grădinițele de copii DGETS 1 1 100,0 0,0

5 Sunt utilizate toate oportunitățile pentru valorificarea
veniturilor și raționalizarea cheltuielilor Î.M.
,,Chișinăuproiect”?

Î.M. 
,,Chișinăuproiect” 1 1 100,0 0,0

6 Auditul procesului de organizare și desfășurare a odihnei și
întremării sănătății copiilor în sezonul estival DGETS 14 14 100,00 11 8 2 1 72,7 9,1

7 Auditul achizițiilor publice de bunuri, lucrări și servicii Preturile de sector 16 16 100,00 16 11 1 4 68,8 25,0

8 Evaluarea procesului de monitoring financiar și de
reprezentare a municipiului în întreprinderile municipale și
societățile comerciale cu capital public al CMC

DFG, DMF 
(PMC)

14 14 100,00 13 4 4 5 30,8 38,5

49 30 8 11 61,2 22,4

66 34 9 23 51,5 34,8

Total 1.2

Total anul 2017

1.2 Misiuni desfăşurate în anii precedenţi, cu recomandări cu termen de executare în anul 2017
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Nr.

d/o

Titlul misiunii Unități auditate Recomandări 
oferite

Recomandări 
acceptate

% 
Recomandări 

acceptate

Recomandări 
cu termenul 

de executare 

expirat

Recomandări 
implementate

Recomandări 
implementate 

parţial

Recomandări 
neimplementate

% 
Recomand

ărilor 
implement

ate

% 
Recomand

ărilor 
neimplem

entate

1 Evaluarea, prin prisma controlului managerial existent, a
procesului de informare şi comunicare în cadrul Primăriei
municipiului Chişinău, accentuând impactul acestuia
asupra procesului decizional şi de management al
documentelor

SC, STSI, DRP 12 12 100,00 10 9 1 90,00 10,00

2 Auditul conformității și eficienței activităților de acordare
a ajutoarelor umanitare și a prânzurilor gratuite la cantinele
sociale

DGAS 14 14 100,00 14 13 1 92,86 0,00

3 Evaluarea procesului de gestiune a parcului auto
(automobilelor de serviciu) din dotarea Primăriei
municipiului Chișinău și a subdiviziunilor Consiliului
municipal Chișinău

DGLCA, 
DGTPCC, PMC

12 12 100,00 12 10 2 83,33 0,00

4 Auditul modului de desfășurare a procesului de evaluare a
performanțelor colective în cadrul subdiviziunilor
structurale ale autorităților administrației publice
municipale

DAPL, SRU 8 8 100,00 8 8 100,00 0,00

5 Evaluarea, prin prisma sistemului de control intern, a
procesului de autorizare a comerțului stradal în mun.
Chișinău

DGCAPPS, ÎM 
,,Piața Centrală”, 
Preturile de sector

17 17 100,00 9 9 100,00 0,00

6 Evaluarea, prin prisma sistemului de control intern
existent, a modului de organizare a lucrărilor de arhivă DAC 14 14 100,00 14 14 100,00 0,00

7 Evaluarea procesului de elaborare și avizare a proiectelor
actelor administrative, emise de către autoritatea publică
locală, precum și a propunerilor de modificare a cadrului
legal

DAJ, DAPL, DD 12 12 100,00 12 10 2 83,33 16,67

8 Sunt utilizate toate oportunitățile pentru raționalizarea
modului de administrare a cheltuielilor destinate
întreținerii și funcționării bibliotecilor municipale și
școlilor de arte?

DC 16 16 100,00 12 11 1 91,67 8,33

9 Auditul procesului de evaluare a performanțelor
individuale și dezvoltare profesională continuă a
angajaților, cu accent pe modul de documentare a
sistemului de management al resurselor umane

PMC, 
DGTPCC

14 14 100,00 14 12 2 85,71 0,00

10 Evaluarea procesului de planificare, executare și raportare
a bugetului Direcției municipale pentru protecția
drepturilor copilului

DMPDC 20 20 100,00 20 19 1 95,00 0,00

11 Auditul procesului de acordare a compensației anuale
pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor
cu dezabilități și de distribuire a taloanelor de călătorie în 

DGAS 7 7 100,00 7 7 100,00 0,00

1.3 Monitorizarea recomandărilor oferite în anii precedenţi
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12 Există oportunități de îmbunătățire a modului de gestionare
a veniturilor și cheltuielilor de către Î.M. Parcul
„Dendrariu”?

 Î.M. Parcul 
„Dendrariu” 25 25 100,00 24 21 2 1 87,50 4,17

13 Evaluarea activităților inițiate și a progreselor înregistrate
în vederea implementării Strategiei de Transport a
Municipiului Chișinău

DGTPCC 3 3 100,00 3 1 1 1 33,33 33,33

14 Evaluarea procesului de achiziții publice DC, DGAURF, 
PMC

15 15 100,00 15 15 100,00 0,00

15 Evaluarea modului de desfășurare a procesului de
executare a hotărârilor instanțelor de judecată

DMF, DAJ 
DGLCA

15 15 100,00 14 11 3 78,57 21,43

16 Auditul procesului de autorizare a întrunirilor de diferit
gen în municipiul Chișinău DSURI 6 6 100,00 6 5 1 83,33 0,00

17 Evaluarea modului de valorificare de către municipalitate a
imobilelor cu destinație administrativă și gestionare a
cheltuielilor aferente

APM 12 12 100,00

18 Evaluarea modului de evidență și raportare a ajutoarelor de
stat

DGF 7 7 100,00 7 5 2 71,43 0,00

19 Auditul procesului de reprezentare a autorităților
administrației publice locale ale municipiului Chișinău în
instanțele de judecată

DAJ 12 11 91,67 11 1 3 7 9,09 63,64

20 Evaluarea procesului de repartizare a locurilor în
grădinițele de copii DGETS 8 8 100,00 6 6 100,00 0,00

21 Evaluarea progreselor înregistrate în implementarea
bugetării pe bază de performanță de către autoritățile
municipale

DGF 2 2 100,00 2 2 100,00 0,00

22 Sunt utilizate toate oportunitățile pentru valorificarea
veniturilor și raționalizarea cheltuielilor Î.M.
,,Chișinăuproiect”?

Î.M. 
,,Chișinăuproiect” 12 12 100,00 11 10 1 90,91 0,00

23 Evaluarea procesului de management al riscurilor instituit
în cadrul subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău și
Primăriei municipiului Chișinău și a modului de
documentare a proceselor de bază

APM 9 9 100,00

24 Evaluarea procesului de monitoring financiar și de
reprezentare a municipiului în întreprinderile municipale și
societățile comerciale cu capital public al CMC

DGF, DMF 14 14 100,00 1 1 100,00 0,00

286 285 232 200 16 16 86,21 6,90

298 234 25 39 78,52 13,09

Total 1.3

misiune cu monitorizare pe fiecare subdiviziune separat (anexa 1A )

misiune cu monitorizare pe fiecare subdiviziune separat (anexa 1A )

Total General
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Total recomandări
Statutul I P N I P N I P N

1 DGERRP* 14 0 0 7 0 0 11 0 0

2 DAA 0 0 14 1 0 6 0 0 6

3 DGF* 14 0 0 7 0 0 2 0 0

4 DGCAPPS* 14 0 0 6 1 0 3 0 0

5 DGAURF* 9 5 0 4 0 3 1 0 2

6 DGTPCC* 0 0 14 0 0 7 3 0 0

7 DGLCA 5 9 0 7 0 0 0 1 5

8 DC 12 0 2 7 0 0 1 2 3

9 DGETS* 3 0 11 7 0 0 2 1 0

10 DMPDC* 7 7 0 6 1 0 1 0 2

11 DGAS* 13 1 0 7 0 0 2 0 2

12 DSE* 5 2 7 4 3 0 2 0 0

13 DS* 0 0 14 1 1 5 1 0 3

14 DGFMSSP* 13 1 0 6 1 0 2 0 0

15 Pretura Centru 5 4 5 6 1 0 6 0 0

16 Pretura Ciocana* 11 0 3 3 2 2 2 1 1

17 Pretura Botanica 11 2 1 6 0 1 7 0 0

18 Pretura Buiucani 13 1 0 6 1 0 5 0 1

19 Pretura Rî cani 12 2 0 7 0 0 4 0 2

20 PMC* 13 1 0 1 3 2 0

21 SAMDP 6 1 0

22 DAPL 7 0 0

23 SC 6 0 1

24 SRU 0 0 7

25 DA 4 3 0

26 DCPA 3 2 2

27 DAJ 1 0 6

28 DSURI 7 0 0

29 DRECRIE 6 0 1

30 DMF 7 0 0

31 STSI 0 0 7

32 DADC 0 0 7

33 DRP 0 6 1

34 D.Arhivă 7 0 0

35 DCITL 4 3 0

36 DD 7 0 0

37 DETS, Rî cani 6 0 0

38 DETS, Buiucani 5 1 0

39 DETS, Botanica 1 2 3

40 DETS, Centru* 3 0 0

41 DETS, Ciocana* 2 0 0

42 ÎM ”Autosalubritate” 2 1 0

43 ÎM ”RTE” 5 1 0

44 ÎM ”PUA” 4 2 0

Informaţie privind stadiul de implementare a recomandărilor de audit pentru misiunile „pe orizontală”

Anexa 1-A

14 7 ( +1 PMC) 6 ( + 5 DGERP)

nr.

d/o

Bunuri materiale MFC Imobile administrative

Titlul misiunii

Entitatea publică
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45 ÎM ”Exdrupo” 6 0 0

46 ÎM ”Lumteh”* 0 0 3

47 ÎM ”DCC” 6 0 0

48 ÎM ”AGSV”* 2 1 0

49 ÎM P. ”Dendrariu”* 3 0 0

50 ÎM ”Piața centrală”* 3 0 0

51 ÎM ”CSF”* 3 0 0

52 ÎMS ”Liftservice” 5 0 1

53 ÎM ”Infocom”* 0 0 2

54 ÎM ”DPCO” 0 0 6

55 ÎM ”Buciumul”* 1 0 3

56 ÎM ”Chi inăuproiect” 6 0 0

57 ÎM ”Grădina Zoo”* 2 1 0

58 ÎM ”Rî cani C”* 2 1 0

59 ÎM ”Bucuria -EL”* 2 0 1

60 ISAP ”Liceist”* 3 0 0

61 ÎMAP ”Dieta-Vita”* 2 0 1

62 ÎM ”Primtrans” 0 0 6

63 ÎM ”Benefăcatorul”* 1 0 1

-

-

** - unități auditate cu un număr al recomandărilor ce diferă de totalul permisiune

entități care nu au prezentat informația privind implementarea recomnadărilor
nu au fost oferite recomandări
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Anexa nr. 2 

Informație  

cu privire la  recomandările acceptate și neimplementate în termen, inclusiv parțial implementate 
(importanță sporită) 

Note:  N – recomandări neimplementate;   
P – parțial implementate (importanță sporită) 

Statut Recomandarea Subdiviziunea 

responsabilă 
 

Data limită Cauza invocată 

Raport 2017/4 ” Evaluarea modului de realizare de către Î.M ”Lumteh” a activităților operaționale, punând accent pe analiza eficienței 
cheltuielilor suportate” aprobat prin dispoziția PMC nr.693-d din 19.07.2017 

N Revizuirea, actualizarea și aprobarea în modul cuvenit 
a  tarifelor la serviciile prestate cu asigurarea transparenței 
acestora 

Î.M. "Lumteh" 31.12.2017 Nu a fost prezentată informația de rigoare 

N Atribuirea responsabilităților de monitorizare, inclusiv 

organizarea și desfășurarea verificărilor inopinate,  a modului 

de executare a contractelor de către beneficiarii de servicii, cu 
documentarea corespunzătoare a rezultatelor verificărilor 

Î.M. "Lumteh" 01.11.2017 Nu a fost prezentată informația de rigoare 

N Pentru asigurarea disciplinei în utilizarea energiei electrice la 
instalațiile Subconsumatorilor se recomandă  instituirea 

evidenței sigiliilor de siguranță în conformitate cu cerințele 
impuse de cadrul reglementator aferent  evidenței formularelor 
cu regim special 

Î.M. "Lumteh" 13.07.2017 Nu a fost prezentată informația de rigoare 

N Întreprinderea măsurilor ce se impun în vederea recuperării 
creanțelor și aplicarea pârghiilor de penalizare a debitorilor 
care nu-și onorează obligațiunile 

Î.M. "Lumteh" 01.10.2017 Nu a fost prezentată informația de rigoare 

N Informarea CMC cu privire la i) problemele de percepere a 

plății de arendă a pilonilor întreprinderii pentru instalarea 
echipamentului de prestare a serviciilor de comunicații 
electronice și ii) riscurile iminente în exploatarea necondiționată 
a pilonilor și întreprinderea măsurilor necesare de ameliorare a 

situației și excludere a riscurilor 

Î.M. "Lumteh" 01.11.2017 Nu a fost prezentată informația de rigoare 
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Raport 2017/1 "Evaluarea, prin prisma sistemului de control managerial, a procesului de certificare și autorizare în domeniul arhitecturii şi 
urbanismului" aprobat prin dispoziția PMC nr. 416-d din 02.05.2017 

N Asigurarea elaborării și realizării unui program de informare și 
dezvoltare profesională continuă pentru angajații din cadrul 
unității structurale, făcând accent pe creșterea conștientizării 
importanței manifestării unui comportament integru în 
realizarea atribuțiilor profesionale  

DADC (PMC) 03.07.2017 Nu a fost prezentată informația de rigoare 

N Fortificarea procedurilor de control privind verificarea 

legalității actelor administrative emise, inclusiv prin 

contrasemnarea obligatorie a actului elaborat de către toți 
responsabilii conform ponderii ierarhice 

DADC (PMC) 01.07.2017 Nu a fost prezentată informația de rigoare 

Raport 2016/10 "Evaluarea procesului de monitoring financiar și de reprezentare a municipiului în întreprinderile municipale și societățile 
comerciale cu capital public al CMC" aprobat prin dispoziția PMC nr. 1362-d din 23.11.2016 

P Întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea:   
a) ajustării evidenței entităților cu capital public al CMC  prin 

racordarea datelor existente cu informațiile CÎS; 
b)instituirii procedurilor funcționale  de restructurare, 

reorganizare sau lichidare a întreprinderilor fondate, care nu 
activează timp îndelungat 

DGF 15.06.2017 1.Au fost expediate scrisori CIS nr. 04-
118/802 din 29.11.2016; SFS: 04-
1109/870 din 29.12.2016ș 04-109/870 
din 30.01.2017.(I) 2. Au fost verificate 
datele respective de persoana DGF care 
are acces la baza de date ”Cadastru”. (I) 
3. După caz va fi perfectat setul de 
documente necesar pentru inițierea 
procedurii de lichidare a entităților care 
nu activează mult timp. (N) 

N Instituirea și urmarea procedurii de examinare a anchetelor și 
atestare a candidaților desemnați, cu documentarea activităților 
respective 

DMF (PMC) 01.01.2017 Verificarea corespunderii cerințelor din 
regulament cu datele din anchete  
urmează a fi efectuată după aprobarea 
Regulamentului cu privire la 
reprezentarea municipiului în SC, ÎM și 
IP 

  

Raport 2016/9 ”Auditul achizițiilor publice de bunuri, lucrări și servicii”, aprobat prin dispoziția PMC nr.1395-d din 06.12.2016 

N Instituirea unui  mecanism de colectare,  evaluare  și prioritizare  
a necesităților autorităților contractante 

Pretura Botanica 31.03.2017 Nu a fost prezentată informația de rigoare 

N Instituirea registrelor de evidență a CVM, asigurarea raportării 
conform prevederilor regulamentare și formalizarea 
responsabilităților ce se impun 

 

Pretura Botanica 31.03.2017 Nu a fost prezentată informația de rigoare 



- 35 - 

 

N Efectuarea achizițiilor de mărfuri și servicii axându-se pe 

eficiența AP și nu pe necesitatea epuizării soldurilor bănești, 
totodată indicarea exhaustivă în specificația contractelor de 
achiziții a tipului și cantității, bunuri/ servicii/lucrărilor 
procurate 

Pretura 
Buiucani,  
 Botanica 

31.03.2017 Se raportează că nu sunt organizate 
proceduri de achiziții publice 

N 
Racordarea prevederilor contractelor încheiate cu cerințele 
normative în vigoare și includerea clauzelor favorabile entității 
publice 

Pretura 
Buiucani,  
 Botanica 

31.03.2017 

N 
În vederea asigurării gestionării riscurilor de executare 
neconformă a contractelor, recomandăm examinarea 
oportunității de a solicita ofertanților garanţia de bună execuţie 
a contractelor atribuite 

Pretura 
Buiucani,  
 Botanica, 
Râşcani, 
Ciocana 

 
31.03.2017 

Raport 2016/ 7 ”Auditul procesului de organizare și desfășurare a odihnei și întremării sănătății copiilor în sezonul estival", aprobat prin 

dispoziția PMC nr. 988-d din 06.09.2016 

P Întocmirea listelor de evidență a biletelor în format electronic, 
sortarea datelor întru identificarea solicitărilor repetate. 
Instituirea procedurilor prin care se va asigura împărtășirea 
listelor cu responsabilii de evidență a biletelor repartizate din 
cadrul tuturor unităților auditate 

 
DGETS 

 
31.05.2017 

Sunt întocmite în format electronic listele 
de evidență a biletelor de odihnă pentru 
solicitanți, dar procedurile de repartizare 
a listelor cu responsabilii din cadrul 
tuturor unităților auditate nu pot fi 
implementate din lipsa unei baze de date 
unice pentru persoane responsabile. La 
moment se identifică resursele financiare 
pentru elaborarea acestui suport electric. 
 

N Asigurarea încasării mijloacelor bănești din contul 
comercializării foilor de odihnă prin intermediul instituțiilor 
financiare, luând drept exemplu modalitatea de percepere a 
plății părinților pentru grădinițe 

DGETS 31.03.2017 Utilizarea modalității de percepere a 
plății părinților nu este posibilă din 
motivul lipsei unei dispoziții a organelor 
ierarhic superioare către instituția bancară 
privind scutirea părinților de plata 
bancară la achitarea biletului de odihnă. 

Raport 2016/3 "Auditul procesului de reprezentare a autorităților administrației publice locale ale municipiului Chișinău în instanțele de 
judecată", aprobat prin dispoziţia PMC nr. 504-d din 13.05.2016 

N 
Instituirea și asigurarea funcționalității procedurilor de control 
privind monitorizarea continuă a activităților personalului de 
execuție și raportarea pe linie de cascadă către managementul 
operațional 

DAJ (PMC) 30.07.2016 Nu s-a prezentat confirmarea 
implementării recomandării 
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N 
Inventarierea dosarelor și atribuirea acestor a numerelor 

distincte de înregistrare, asigurarea  implementării sistemului 
unic de evidență care ar corespunde criteriilor de claritate și 
exactitate, precum și ar condiționa colectarea rapidă a datelor 
necesare pentru raportare  

DAJ (PMC) 01.07.2016 Există baza de date provizorie internă 
unde se numerotează dosarele. 

N 
Întreprinderea măsurilor necesare întru asigurarea achiziției, în 
condiții de eficiență și economicitate, a programului informatic 
de evidență a dosarelor acțiunilor de judecată la care AAPL este 
parte 

DAJ (PMC) 01.07.2016 A fost înaintată solicitarea către DA și 
STSI pentru crearea bazei de date a DAJ 
și inventarierea dosarelor și atribuirea 
numerelor distincte de înregistrare. 

N 
Dezvoltarea și implementarea unor criterii clare și exacte ce vor 
asigura repartizarea aleatorie și proporțională a cauzelor către 
reprezentanții împuterniciți 

DAJ (PMC) 30.07.2016 Nu a fost prezentată informația de rigoare 

P Întocmirea și depunerea în cancelaria instanțelor de judecată a 
referințelor pentru fiecare acțiune în care AAPL are calitatea 
procesuală de reclamant sau intervenient principal 

DAJ (PMC) 01.07.2016 
 

Prezentarea probelor și referinței conform 
art. 186 CPC al RM 

N 
De a propune CMC/ Primarului general modificarea textului 

procurilor de delegare a împuternicirilor reprezentanților prin 
stipularea expresă a interdicției de recepționare în cadrul 
ședințelor a dispozitivelor hotărârilor sau altor acte de 
procedură 

DAJ (PMC) 01.07.2016 
 

Nu s-a prezentat confirmarea 
implementării recomandării 

Raport 2015/15 "Auditul procesului de autorizare a întrunirilor de diferit gen în municipiul Chișinău", aprobat prin dispoziția PMC nr. 1074-d 

din 11.12.2015 

P Reieșind din posibilitățile funcționale ale aplicației, instituirea 
controalelor de acces logice care ar corespunde cerințelor de 
securitate și crearea copiilor de rezervă (back-up) pentru  

recuperarea datelor cu o periodicitate definită 

DSURI 31.03.2016 Motivele care nu au permis îmbunătățirea 
completă a securității paginii on-line au 
fost de caracter financiar 

Raport 2015/14 "Evaluarea modului de desfășurare a procesului de executare a hotărârilor instanțelor de judecată", aprobat prin dispoziția 
PMC nr. 1104-d din 18.12.2015 

N 
Asigurarea evidenței separate a documentelor judecătorești 
executorii de alte documente parvenite în Direcție, cu reflectarea 
tuturor mențiunilor relevante 

DAJ (PMC) 31.03.2016 Unitatea responsabilă nu a prezentat 
informația referitor la acțiunile 
întreprinse pentru implementarea 
recomandărilor N 

Desemnarea persoanelor responsabile de ținerea registrelor și 
monitorizarea modului de completare,  documentarea faptului de 

atribuire a  responsabilităților respective 

DAJ (PMC) 31.03.2016 

N Atribuirea responsabilității de monitorizare a modului de 
executare a documentelor executorii cu indicarea atribuției 
respective în fișa postului 

DAJ (PMC) 31.03.2016 
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Raport 2015/12 ”Evaluarea activităților inițiate și a progreselor înregistrate în vederea implementării Strategiei de Transport a Municipiului 

Chișinău” aprobat prin dispoziția PMC nr. 943-d din 09.11.2015 

P De a revedea proiectul PISTMC-2025 cu modificarea formei și 
conținutului acestuia prin: 
a) gruparea acțiunilor aferente realizării obiectivelor strategice 
enunțate prin Strategia TP-2025; 

b) stabilirea indicatorilor de rezultat pentru fiecare acțiune cu 
racordarea acestora indicatorilor strategici enunțați pentru 
evaluarea obiectivelor de referință; 
c) formularea subacțiunilor pentru activități generale sau cu 
termen tranzitoriu/ continuu de implementare cu delimitarea 

perioadelor de realizare și a responsabililor pentru fiecare 

etapă; 
d) stabilirea termenelor limită exacte pentru realizarea 
activităților planificate. 

DGTPCC 01.01.2016 Programul de implementare urmează a fi 
aprobat de CMC. (prezentat spre 
aprobare la data de 14.01.2016). La 
09.12.2016 a fost examinat în cadrul 
Comisiei buget, economie finanțe și 
remis la reexaminare pentru a fi petrecute 
dezbateri publice 

Raport 2015/8 "Evaluarea procesului de planificare, executare și raportare a bugetului Direcției municipale pentru protecția drepturilor 

copilului" aprobat prin dispoziția PMC nr. 624-d din 24.07.2015 

P Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
DMPDC cu asigurarea conformităţii acestuia cadrului normativ 
în vigoare şi includerea obiectivelor specifice activităţii DECAE. 
Înaintarea CMC spre aprobare a ROF și organigramei entității. 

DMPDC 31.12.2015 Proiectul Regulamentului este în proces 
de definitivare, urmează prezentarea 
acestuia comisiilor de specialitate ale 
CMC pentru examinare și aprobare 

Raport 2015/5 Auditul procesului de evaluare a performanțelor individuale și dezvoltare profesională continuă a angajaților, cu accent pe modul 
de documentare a sistemului de management al resurselor umane, aprobat prin dispoziția PMC nr. 362-d din 13.05.2015 

 N Întreprinderea măsurilor de instruire și/ sau conștientizare a 
angajaților entității publice privind modalitatea de formulare a 
obiectivelor conform criteriilor general acceptate și stabilirea 
indicatorilor de performanță cuantificabili 

SRU (PMC) 31.12.2015  Nu au fost identificați formatori 

P Crearea condițiilor adecvate de păstrare a dosarelor personale, 
care să asigure un acces controlat la acestea și să sporească 
nivelul de securitate 

SRU (PMC) 01.07.2015 A fost înaintat demers către DA însă nu 
au fost satisfăcute solicitările  

Raport 2015/4 "Sunt utilizate toate oportunitățile pentru raționalizarea modului de administrare a cheltuielilor destinate întreținerii și 
funcționării bibliotecilor municipale și școlilor de arte?, aprobat prin dispoziția PMC nr. 336-d din 11.05.15 

N În scopul reducerii cheltuielilor de locațiune recomandăm 
examinarea posibilităţii privind reamplasarea bibliotecii          
O. Ghibu într-un sediu cu o suprafaţă mai mică și mai puțin 
costisitor, creând  condiţii optime de funcționare a acesteia 

DC 31.12.2015 S-au solicitat alocații financiare pentru 
reparația sediului din str. Paris 53/3 
pentru reamplasarea bibliotecii O. Ghibu 
la adresa respectivă. Din cauza lipsei 
fondurilor, procesul se tergiversează. 
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Raport 2015/3 "Evaluarea procesului de elaborare și avizare a proiectelor actelor administrative, emise de către autoritatea publică locală, 
precum și a propunerilor de modificare a cadrului legal" aprobat prin dispoziția PMC nr. 177-d din 30.03.15 

N 
Inițierea activităților de conștientizare a responsabililor de 

elaborarea proiectelor de acte administrative/ normative punând 
accent pe procedurile de avizare, întocmirea dosarului și 
pregătirea argumentărilor de rigoare 

DAPL (PMC) 16.11.2015 Reprezentanții DAPL afirmă că 
responsabilitatea privind corectitudinea 
proiectelor deciziilor CMC și 
argumentarea adecvată a acestora este în 
totalitate a autorilor 
 

N 
Întocmirea Programului de elaborare a proiectelor de acte 
normative   

DAPL (PMC) 31.05.2015 Deși Programul a fost elaborat, acesta nu 
a fost înaintat spre aprobare, respectiv nu 
se asigură monitorizarea îndeplinirii 
acestuia sau actualizarea periodică 
 

Raport 2014/5 "Evaluarea procesului de gestiune a parcului auto (automobilelor de serviciu) din dotarea Primăriei municipiului Chișinău și a 
subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău” aprobat prin dispoziția PMC nr. 434-d din 26.05.2014 

P Elaborarea și punerea în aplicare a unui regulament la nivel de 
municipalitate privind numărului limită al autoturismelor de 
serviciu și a parcursului-limită anual, fundamentat prin analize 
privind necesitatea și cost-beneficiile utilizării 

DMF (PMC) 31.08.2014 Deși proiectul regulamentului a fost 
elaborat și înaintat spre avizare către 
Comisiile de profil ale CMC, acesta a 
fost remis spre reperfectare, cu solicitarea 
elaborării metodologiei de calcul.  
Acțiuni ulterioare în vederea modificării 
și promovării proiectului nu au fost 
întreprinse ! 
 

P Aplicarea semnelor distinctive privind identificarea mijloacelor 

de transport ale AAPL, excluderea practicii de eliberare 

neargumentată a foilor de parcurs pentru zilele nelucrătoare 

DGTPCC 01.05.2014 1. Foile de parcurs sunt eliberate în zilele 
nelucrătoare doar în baza ordinelor 
interne fiind invocată necesitatea de 
serviciu; 
2. NU au fost întreprinse măsuri în 
vederea aplicării semnelor distinctive 
pentru identificarea mijloacelor de 
transport ale AAPL 
 

N Implementarea sistemelor de monitorizare prin GPS a 

autoturismelor de serviciu și desemnarea persoanei responsabile 
de analiza datelor generate de sistem raportând sistematic 
conducerea, astfel valorificând investițiile efectuate 

DGTPCC 31.12.2014 NU au fost oferite explicații plauzibile 
privind cauza neimplementării 
recomandării 
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Raport 2014/2 "Evaluarea, prin prisma controlului managerial existent, a procesului de informare şi comunicare în cadrul Primăriei 
municipiului Chişinău, accentuând impactul acestuia asupra procesului decizional şi de management al documentelor", aprobat prin dispoziţia 

PMC nr. 177-d din 21.03.2014 

N 
Întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea  implementării 
unui  sistem electronic de management a documentelor. Până la 
implementarea definitivă a sistemului, baza de date privind 
evidența corespondenței, urmează a fi actualizată, în vederea  
excluderii lacunelor existente  

 

STSI (PMC)   31.12.2017 Urmează a fi contractată o companie cu 
experiență în domeniu în vederea 
elaborării caietului de sarcini 
 

N 
Implementarea unui Registru electronic analitic al deciziilor 

CMC şi a dispoziţiilor primarului general, intercorelat între 
unitățile implicate în proces, conform competențelor acestora 

STSI (PMC) 31.08.2015 Responsabilii desemnați nu au prezentat 
argumente plauzibile privind cauza 
neimplementării recomandărilor 
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Anexa nr.3 

Informația cu privire la recomandările refuzate (neacceptate) 

Misiunea/         

 Raportul de audit 

Recomandarea Subdiviziunea 

  

Cauza invocată 

Evaluarea, prin prisma 

sistemului de control 

managerial, a procesului de 

certificare și autorizare în 
domeniul arhitecturii şi 

urbanismului",  
aprobat prin dispoziţia PMC 

nr. 416-d din 02.05.2017 

Întru eficientizarea procesului de gestionare a 
resurselor informatice, examinarea posibilității 
comasării Serviciului informațional al DGAURF 
cu Secția tehnologi și sisteme informaționale a 
PMC  

DGAURF 
 

Nu este oportună, dat fiind faptul, că 
Serviciul informațional al DGAURF are 

atribuția de a gestiona resursele informatice 
specifice domeniului de arhitectură, 

urbanism și relații funciare, iar acesta 
necesită a fi menținut în cadrul DGAURF 

Desemnarea unității responsabile care va asigura 
funcționalitatea mecanismului aferent 
monitoringului bunurilor imobile, prin furnizarea 

informațiilor de rigoare pentru actualizarea 
datelor cadastrale 

DGAURF 
 

Readresarea către subdiviziunile 
responsabile implicate în proces (Nota 

informativă nr. 21/829-p din 02.05.17 cu 
explicațiile de rigoare) 
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                Anexa nr. 4 

 

SINTEZA 
acţiunilor realizate în anul 2017 urmare a recomandărilor de audit  

şi impactul acestora  asupra proceselor  
 
  

Principalele acţiuni/ măsuri realizate de subdiviziunile PMC și CMC 

 

   A B 

Evaluarea progreselor înregistrate în implementarea bugetării pe bază de performanță de 
către autoritățile municipale  (DGF) 

3 Participarea la orele de instruire cu privire la monitorizarea și elaborarea bugetelor pe 
programe, organizate de către Ministerul Finanțelor. Angajații DGF au beneficiat de 
suport la distanță furnizat de experți internaționali în contextul elaborării proiectelor de 
buget 2017, 2018. 
 

Impact: Dezvoltarea capacităților personalului instituțiilor bugetare implicat în 
elaborarea, aprobarea, monitorizarea și raportarea programelor componente ale BBP 

Auditul procesului de organizare și desfășurare a odihnei și întremării  
sănătății copiilor în sezonul estival (DGETS) 

4  Evaluarea și compararea ofertelor la achiziționarea serviciilor de organizare și 
desfășurare a odihnei copiilor în sezonul estival s-a efectuat în baza criteriului cea mai 
avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, fiind stabilit un punctaj în dependență 
de condițiile propuse.  
Impact: Diversificarea odihnei de vară a copiilor. Selectarea în calitate de operator 
economic câștigător a prestatorului care oferă o gamă mai largă a activităților pentru copiii 
întremați 

5 S-au instituit activități de monitorizare a procesului de  efectuare în cadrul instituțiilor 
subordonate a sondajului referitor la numărul solicitărilor în taberele cu sejur de zi și în 
afara orașului 
Impact: S-a diminuat riscul privind favorizarea unor copii, s-au instituit proceduri 
suplimentare ce asigură monitorizarea circulației biletelor de odihnă  

Evaluarea procesului de repartizare a locurilor în grădinițele de copii  
(DGETS) 

1 A fost elaborat Regulamentul de evidență și înscriere a copiilor cu vârsta 0 - 6 / 7 ani în 
instituțiile publice de educației timpurie în conformitate cu prevederile Codului Educației 
RM 

Impact: (i) Reglementarea activității Comisiei de specialitate privind înscrierea/ 
repartizarea copiilor în instituțiile de educație timpurie, (ii) minimizarea riscului privind 
aplicarea abordărilor inechitabile de către comisiile sectoriale.  

2 A fost lansată platforma electronică e-gradinita, care permite înregistrarea solicitărilor și 
repartizarea în regim online a îndreptărilor, în vederea instituționalizării copiilor în 
instituțiile de educație timpurie.  
 

Impact: Sporirea nivelului de transparență și reducerea probabilității riscurilor de fraudă 
și corupție, prin excluderea factorului uman implicat în proces. 
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6 În lista serviciilor și specificației tehnice a documentelor de licitație s-a inclus condiția ce 

prevede obligativitatea pauzei minime de 2 zile între schimburile stabilite. 

Impact: Timp suficient pentru asigurarea salubrizării spațiilor și teritoriilor gestionate de 
taberele de odihnă și pregătirii pentru următorul schimb. Asigurarea faptului că perioada 
de ședere a copiilor în taberele de odihnă este în corespundere cu perioada sejurului 
indicat în documentația de licitație 

7 S-a elaborat și aprobat de către Primarul general dispoziția privind constituirea Comisiei 

intersectoriale pentru evaluarea nivelului de pregătire a taberelor și componența 
nominală a acesteia 

Impact: Eficientizarea procesului de evaluare a gradului de pregătire a taberelor de 
odihnă. Conformarea prevederilor normative din domeniu. 

Evaluarea procesului de monitoring financiar și de reprezentare a municipiului în 
întreprinderile municipale și societățile comerciale cu capital public al CMC  

(DMF a PMC și DGF) 
8 La efectuarea monitoringului financiar se utilizează informațiile privind situația 

financiară a întreprinderilor și societăților comerciale, prezentate în format electronic de 

către BNS, la solicitarea DGF 
 

Impact: Eficientizarea utilizării resurselor de personal și de timp. 

9 S-a extins lista indicatorilor utilizați la întocmirea Notei analitice privind monitoringul 
financiar, inclusiv: suma dividendelor,  beneficiul per acțiune, rentabilitatea capitalului 
investit, lichiditatea bilanțului. Pentru efectuarea monitoringului s-au utilizat surse 

suplimentare - informația despre plata dividendelor, informația privind creditele, 
informația prezentată în urma controalelor efectuate de către colaboratorii DGF. 
 

Impact: Prezentarea unei imagini veridice și complexe privind activitatea economico-
financiară a întreprinderilor 

10 Rezultatele aferente monitoringului financiar anual au fost prezentate viceprimarului de 

ramură și secretarului CMC pentru a se informa consilierii CMC. 
 

Impact: Comunicarea rezultatelor către factorii de decizie în vederea valorificării 
prompte și corecte a acestora.  

Evaluarea, prin prisma sistemului de control managerial, a procesului de certificare și 
autorizare în domeniul arhitecturii şi urbanismului 

(DGAURF, DADC a PMC) 

11 S-a ajustat, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, lista documentelor necesare pentru 

obţinerea actelor permisive. S-a actualizat informația plasată pe pagina web a Primăriei 
și pe panoul informativ din holul Centrului de informare cu cetățenii.  
 

Impact: Asigurarea corectitudinii și oportunității informațiilor oferite solicitanților/ 
beneficiarilor serviciilor publice. Sporirea nivelului de transparență în activitatea 
autorității publice municipale. 

12 S-au fortificat procedurile de control privind verificarea legalității actelor administrative 
emise prin asigurarea contrasemnării proiectelor actelor permisive de către toți 
semnatarii la momentul examinării setului de acte. În cazul dezacordului la dosar se 

anexează opinia separată.  
 

Impact: Reducerea cazurilor de acceptare a seturilor de acte permisive incomplete, 
diminuarea riscurilor privind eliberarea necondiționată a autorizațiilor de construire la 
expirarea termenului legal și de prejudiciere a imaginii autorității publice.  
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13 A fost completat registrul actelor emise plasat pe pagina WEB a PMC prin includerea 

compartimentelor referitor la numărul şi data de recepţionare a cererilor, oferind 

posibilitatea beneficiarilor de a urmări stadiul de soluționare a cererii depuse 
 

Impact: Posibilitatea utilizării resursei informaționale în vederea monitorizării stadiului 
de soluționare a solicitării, precum și verificării termenului utilizat de către autoritatea 
responsabilă pentru perfectarea/ emiterea actului solicitat 
 

Structura organizațională a autorităților administrației publice ale municipiului Chișinău 
asigură realizarea misiunii în condiții de eficiență și eficacitate? 

14 A fost creat Grupul de lucru (dispoziția Primarului general interimar nr. 592-dc din 

29.09.2017) în vederea reproiectării structurii organizatorice a administrației publice 
municipale  

Impact: Inițierea procesului de reformare instituțională a autorităților administrației 
publice municipale 

15 Raportul este utilizat de către părțile interesate (consilieri, viceprimari) în scopul 
documentării asupra structurii organizaționale a AAPM, identificării lacunelor și 
deficiențelor, preluării recomandărilor de îmbunătățire 

Impact: Raportul de audit este perceput ca o sursa de informare credibilă și utilă. S-a 
asigurat facilitarea înțelegerii paralelismelor și suprapunerilor în activitatea AAPM, 
precum și a oportunităților de optimizare a structurii organizaționale a municipalității. 

Evaluarea modului de valorificare de către municipalitate a imobilelor cu destinație 
administrativă și gestionare a cheltuielilor aferente 

(PMC, Subdiviziunile APM și întreprinderile municipale) 
16 Au fost instituite mecanisme eficiente în vederea gestionării cheltuielilor aferente 

întreținerii imobilelor cu destinație administrativă, inclusiv atribuite și formalizate 

responsabilitățile. Sunt analizate cheltuielile de întreținere a imobilelor administrative, 
iar rezultatele se aduc la cunoștința conducerii.  
Impact: Raționalizarea cheltuielilor privind întreținerea imobilelor administrative 

17 Au fost revizuite suprafețele încăperilor repartizate pentru deservire per dereticătoare 
pentru a le aduce  în concordanţă cu normativul stabilit regulamentar 

Impact: Diminuarea cazurilor de supraîncărcare a personalului de deservire cu sarcinile 
respective, dar și a celor de proiectare neconformă a unităților  

Evaluarea procesului de management al riscurilor instituit în cadrul subdiviziunilor 
Consiliului municipal Chișinău și Primăriei municipiului Chișinău și a modului de 

documentare a proceselor de bază 

18 A fost elaborată, aprobată și plasată pe pagina web a PMC „Procedura de management 

al riscurilor la nivel de AAPL 

Impact: Furnizarea unui instrument pentru informare și ghidare în activitatea de 
management al riscurilor, asigurarea unei abordări univoce a procesului de către toate 
autoritățile publice municipale 

19 S-au atribuit și formalizat în fișele de post responsabilitățile ce vizează componentele de 
management al riscurilor și documentare a proceselor 

Impact: Organizarea şi menţinerea funcţionalităţii sistemului MFC.  

20  1. S-au instituit/ revizuit registrele riscurilor, punându-se accent pe identificarea și 
definirea corectă a riscurilor, completarea registrelor cu riscurile de fraudă și corupție. 
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2. S-au stabilit/ revizuit acțiunile de control  pentru diminuarea riscurilor. 

Impact: Facilitarea gestionării riscurilor. Instituirea procedurilor adecvate pentru 
administrarea situațiilor de criză. Protejarea resurselor financiare și patrimoniale împotriva 
fraudei și corupției.   

21 S-au identificat procesele desfășurate în cadrul subdiviziunii. S-au întocmit și s-au 

aprobat listele acestora. Se asigură descrierea grafică sau narativă a proceselor 
identificate. 

Impact: Oferirea părților interesate a unui instrument util  pentru evaluarea și revizuirea 
modului în care este organizată activitatea unităților structurale. Asigurarea 
continuității activităților. 

Sunt utilizate toate oportunitățile pentru valorificarea veniturilor și raționalizarea 

cheltuielilor Î.M. ,,Chișinăuproiect”? 

22  S-au revizuit și actualizat tarifele la serviciile prestate 

Impact: Racordarea tarifelor pentru serviciile prestate la cheltuielile suportate  

23 1. Au fost întreprinse măsuri în vederea recuperării creanțelor înregistrate de către 
întreprindere, prin înaintare a 5 acțiuni în judecată în sensul dat.  
2. S-a asigurat încasarea sumei de 44,8 mii lei.  
Impact: Recuperarea creanțelor cu termen expirat.  

24 A fost elaborat și aprobat Planul de Achiziții publice pentru anul 2018. La desfășurarea 

achizițiilor se utilizează platforma electronică de achiziții. 
Impact: Eficientizarea achizițiilor, raționalizarea cheltuielilor. 

Evaluarea mecanismelor instituite în cadrul PMC și a subdiviziunilor CMC  
în vederea asigurării gestionării și protecției datelor cu caracter personal 

25 S-a elaborat și aprobat Politica de securitate a datelor cu caracter personal  în cadrul 
subdiviziunilor administrației publice a municipiului Chișinău  
  
Impact: Oferirea descrierii clare și precise a principiilor și cerințelor față de asigurarea 
securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor de 
evidență automatizate și mecanice în cadrul fiecărei subdiviziuni a APM. 

26 A fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit oferite în 
rezultatul evaluării mecanismelor instituite în cadrul PMC și a subdiviziunilor APM  
 

Impact: Stabilirea acțiunilor concrete, termenelor de implementare și a persoanelor 
responsabile de executare din cadrul fiecărei subdiviziuni pentru îmbunătățirea 
mecanismelor de control intern în vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal 
și conformării la prevederile cadrului normativ aplicabil procesului. 
 

Auditul procesului de gestionare a bunurilor materiale 

27 S-au consolidat procedurile de monitorizare a contractelor privind achizițiile de bunuri 
 

Impact: Asigurarea plenitudinii și integrității bunurilor recepționate  

28 S-au elaborat, aprobat și adus la cunoștința persoanelor implicate în procesul de 

gestionare a bunurilor materiale, graficele circuitului documentar necesar pentru 

evidența contabilă și control 
 

Impact: Instituirea procedurilor necesare pentru asigurarea contabilizării cronologice și 
complete a tranzacțiilor economico-financiare realizate 
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29 1.S-au atribuit responsabilități privind monitorizarea și analiza modului de utilizare a 

bunurilor materiale. 

2. Informațiile colectate se utilizează în procesul de planificare a  necesităților  
 

Impact: Detectarea consumurilor/ cheltuielilor exagerate, eficientizarea utilizării 
resurselor bugetare.  
 

 

30 

Au fost desfășurate activități de instruire a personalului implicat în procesul de 
inventariere a patrimoniului entităților. Se monitorizează modul de desfășurare a 
inventarierilor  
 

Impact: Sporirea gradului de răspundere managerială și individuală cu privire la 
corectitudinea desfășurării și înregistrării rezultatelor inventarierii. 
 

Evaluarea sistemului de management financiar și control 
 în cadrul autorităților publice municipale (misiune-pilot) 

31 Raportul final de audit a fost preluat de către experții olandezi pentru utilizarea 

ulterioară a acestuia în activitățile de instruire și diseminare a practicii privind 
organizarea și evaluarea sistemului de MFC instituit în cadrul unei autorități publice 
 

Impact: Imagine pozitivă. Sporirea nivelului de prestigiu a autorității publice locale. 
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                                    Anexa nr.5  

 
 
 

INDICATORI CHEIE DE PERFORMAN  
aferen i activit ii de audit intern 

 
Nr. 

d/o 

Indicatori inta Performan a 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Gradul de realizare a planului anual 
de audit  
 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Gradul de utilizare a resurselor 
pentru activitatea directă  de audit* 
   

80% 85,4% 82,5% 81,6% 81,4% 81,4% 

3 Conformitatea cu linia de timp 
pentru  fiecare misiune de audit 
Raportul ( procentual ) dintre 

numărul de rapoarte emise în 
termen şi numărul total de rapoarte 
emise  

 

100% 100% 100% 86,7% 90% 87,5% 

4 Acceptarea recomandărilor de audit 
de către managementul structurilor 
auditate - 
Raportul dintre numărul de 
recomandări acceptate şi numărul 
de recomandări oferite 

 

95% 97,7% 97,6% 97,9% 98,1% 98,2 

5 Implementarea recomandărilor de 
audit  acceptate 
Raportul procentual dintre numărul de 
recomandări implementate şi numărul 
de recomandări acceptate 

 

75% 72,1% 80% 65,5% 67,9% 78.6% 

6 Gradul de optimizare a resurselor 
(om/zile)  alocate  unei   misiuni de 
audit 
 

cel puţin cu  
5% ** 

-- 2,2% 4,3% 8,5% 5,3% 

7 Raportul dintre numărul total de ore 
de perfecţionare continuă şi 
numărul de angajaţi în DAI 
 

cel  puţin  40 de 

ore un  angajat 

***conform 

reco a dărilor  
cadrului normativ 

 
131% 

 

194% 127,5% 113,9% 149,3% 

8 Nivelul general de satisfacţie al 
structurilor auditate pentru serviciile 
de audit 
 

cel pu in  80% 
****reieşind din 

rezultatele 
evaluării 

misiunilor de 
audit 

94,2% 96,8% 92,8% 92,8% 95,9% 

 

*activitatea directă de audit include auditele planificate şi neplanificate, activitatea de consiliere şi de 
urmărire a  recomandărilor de audit 
** reper serveşte planul anual aprobat (actualizat) 
*** se includ instruirile externe 
**** totalizarea chestionărilor 




