
 

 



 S I N T E Z A   RAPORTULUI DE AUDIT INTERN 

 Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.19 din Legea RM  nr. 229 din 23.09.2010, privind 

controlul financiar public intern ,Legea nr.113 din 27.04.2007  - contabilității;Legea nr.287 din 15-12-

2017,contabilităţii și raportării financiare , Planul de conturi contabile în sistemul bugetar ,Normele 

metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015,Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 09.12.2019 „Cu privire la 

aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2019”, Ordinul ministrului finanțelor nr.164 

din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea 

bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”,Standardele Naționale de Contabilitate (în continuare – SNC), 

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 118 din 06.08.2018, Hotărârea Guvernului nr. 351 din 

23.03.2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea 

unor bunuri imobile,  Indicatorii de măsurare a eficienței economice; indicatorii eficienței factorilor de 

producție; indicatorii de structură a resurselor consumate și a rezultatelor obținute etc,Hotărârea Guvernului 

nr.381     din  13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza 

Reţelei tarifare unice. Legea RM  nr. 229 din 23.09.2010, privind controlul financiar public intern, Ordinului  

Ministerului Finanţelor  nr.113 din 12.10.2012, privind aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern, 

Ordinul  Ministerului Finanţelor  nr.30, Planului de audit intern pentru anul 2022, Dispoziţiei de serviciu nr. 04-

02/1-5(3-2)  din 10.01.2022 

 Misiunea de audit în baza Programului de audit intern a testărilor şi analizei efectuate evaluează 

procesului financiar- contabil în cadrul IMSP CS Măcăreşti-Costuleni, după cum urmează în tabelui nr.8 

 

  

CONSTATARI SI RECOMANDARI 

Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluare sunt: 

Constatarea 1:Conform listelor de alimentare a cardurilor  n.153/16.02.21, 157/13.04.21, 158/14.05.21, 

162/31.05.21,164/12.07.21,168/21.08.21,169/14.09.21,171/30.09.21,173/29.10.21, 

177/07.12.21, lunar se alimentează cardul unei persoane fizice cu 500 lei, ce nu se regăseşte în  lista  de tarifiere 

şi nici Contrac de prestare a serviciilor nu există. 

Recomandarea 1: De a contracta toate serviciile ce sunt prestate IMSP CS Măcăreşti/ Costuleni. 

Constatarea 2: Conform Ordinului nr. 2 din 02.01.2021 contabila cumulează 0,25 funcţie  economist, 0,25 

funcţie inspector resurse umane şi 0,5 funcţie administrator IT(baza de date ), pentru care i se achită 100% 

pentru funcţiile cumulate. 

Recomandarea 2:De a repartiza ore cumularilor în conformitate cu HG nr. 178 din 24.02.1997, cap.I , 

art.4,pentrtu aprobarea Regulamerntului , cu privire la condiţiile de muncă prin cumul; 

Constatarea 3: Conform Ordinului nr. 2 din 01.04.2020, cu privire la premierea jubiliară a personalului CS , se 

acordă premii personalului angajat la zile jubiliare , ceia ce nu se regăserşte nici în ROF şi nici în CCM. 

Recomandarea 3: De a întroduce în CCM un subpunct care ar permite premiere angajaţilor  la anumite jubilee. 

Constatarea 4: În tabelul de pontaj  nu se regăsesc  toate persoanele , care cumulează funcţiile vacante. 

Recomandarea 4: De a întroduce în tabelul de pontaj toate persoanele şi cele  ce cumulează în acelaşi timp 
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 Organizarea registrelor de contabilitate 

Conducerea contabilităţii 

Conducerea activităţii financiare 

 Organizarea şi efectuarea controlului intern 

managerial 

  Organizarea şi efectuarea arhivării 

documentelor financiar-contabile 

  

 

 

     
 

 

    

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

tab. nr.8 



Constatarea 5: în cadrul contabilităţii dar şi a celorlalte subdiviziuni ale IMSP CS Măcăreşti-Costuleni,  

atribuirea responsabilităţilor, separarea sarcinilor şi delegarea autorităţilor nu sunt stabilite prin proceduri scrise 

şi formalizate. 

Recomandarea 5:   Elaborarea   procedurilor scrise şi formalizate în  baza cadrului normativ existent, 

Constatarea 6: Registrul–inventar  se ţine din 2021, unde sunt înscrise atât mijloacele fixe , cât şi cele 

circulante ; 

Recomandarea 6: Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea şi ţinerea  Registrului 

inventar. 

Constatarea 7: În  Registrul–inventar  foile nu sunt numerotate  şnuruite ,  sigilate şi ştampilate; 

Recomandarea 7: Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor. 

Recomandarea 8: Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentului 

financiar-contabile, care trebuie să fie familiarizat cu Legea nr.113 din 27.04.2007 şi nr. 287 – contabilității. 

Constatarea 8: Mijloacelor fixe înregistrate în Registrul–inventar  nu li se atribuie număr de inventar. 

Recomandarea 9: Numerotarea tuturor imobilizărilor (corporale/ necorporale )în conformitate cu Ordinul MF, 

nr. 60,din 29-05-2012,cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea, capIV, p10,alt.4.5. 

Constatarea 9: În fişele posturilor, care desi există,  în multe din ele lipseşte compartimentul “Condiţii de 

muncă” şi semnătura deţinătorului fişei de post . 

Recomandarea 10: Să se elaboreze lista procedurilor   şi   persoana responsabilă  de elaborarea şi ulterior 

actualizarea procedurilor de lucru. 

Constatarea 10: În cadrul  IMSP CS Măcăreşti-Costuleni nu se ţine Registrul riscurilor, cu specificare în baza 

obiectivelor de bază. 

Recomandarea 11: Să se întocmească Registrul riscurilor, cu specificare în baza obiectivelor de bază. 

Constatarea 11: În arhiva IMSP CS Măcăreşti-Costuleni nu este instalat sistemul de alarmă antifoc şi 

antifracţie, sistem de ventilare forţată ,uşa  este din lemn cu o bară din fier la mijloc. 

Recomandarea 12:Directorului IMSP CS Măcăreşti-Costuleni să asigure: 

a) instalarea  sistemului  de alarmă  antifoc şi antifracţie, 

b) instalarea sistemului de ventilare forţată, 

c) integritatea documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic de Stat,   

2.Specialiştii IMSP CS Măcăreşti-Costuleni să respecte cerinţele stabilite privind   activitatea de arhivare 

departamentală. 

Constatarea 12: Controlul intern managerial ,având la bază Legea 229/2010,  privind controlul financiar public 

intern nu este pe deplin  implimentat; 

Recomandarea 13: Centralizarea la nivelul entităţii a tuturor operaţiilor supuse controlului Intern managerial, 

în scopul elaborării unor proceduri privind exercitarea controlului Intern managerial, în conformitate cu 

prevederile Legea PRM nr. 229 din 23-09-2010,privind controlul financiar public intern. 

Constatarea 13: Managerul entităţii publice  nu a stabilit  strategia de management al riscurilor în baza căreia 

să se identifice, înregistreaze, evalueaze, controleaze, monitorizeaze şi raporteaze sistematic riscurile ce pot 

afecta îndeplinirea obiectivelor. 

Recomandarea 14: Instruirea personalului din cadrul instituţiei  pentru elaborarea procedurilor de lucru şi  a 

Registrului riscurilor 

Constatarea 14: Managerul entităţii publice nu a desemnat (prin ordin) persoana  responsabilă de coordonarea 

activităţilor de organizare şi menţinere a controlului intern managerial în cadrul entităţii. 

Recomandarea 15: Numirea (prin ordin)a unei persoane  care să aibă ca obiectiv implimentarea  sistemului de 

control intern managerial. 

Recomandarea 16: Constituirea grupului de lucru  format din specialişti , care vor studia constatările din 

Raportul de Audit(RA)  şi vor propune acţiuni pentru elucidarea lor. 


