Raport cu privire Ia situafia financiariin CNSIPF "Parteneriat pentru Dezvoltare",
pentru perioada 01.09.2013-30.06.2014
Sirbsemaata, Stela Jerebfov, in calitate de cenzor al CNSFF '?arteneriat pentru Dezvoltare", am efectuat astizi 30 iunie
2014, controlul financiar pentru a stabili modul de gestiune a mijloacelor fiaanciare in CNSIPF "Parteneriat pentru
Dezvoltare" (tn continuare C1PD,) pentru perioada 01 septembrie 2013 - 30 iunie 2014.
Toate datele financiar-contabile (contractele de finanlare, rapoarte penku fioaDlatod, documente justificative penfu
plili a salariilor/onorariilor gi p15! pentru consuouri $i servicii pentru activiEf, etc.) au fost prezentate de Dna Tamara
Ermolenco, contabilul-;ef al CPD.

!n urma analizdrii acestora (documentelor) am coastat urmtrtoarele:
ln perioada respectiv[ (01 septembrie 2013 30 iunie 2014), CNSIPF '?arteneriat pentru Dezvoltare"
activitnli pentru implementarea urmtrtoarelor 3 (trei) proiecte:

-

F

F
F

a redizat

Proiect "Abilitarea Femeilor din Comunitifile Rurale', finanlat de Fundalia SOROS Moldova,
perioada de implementare

a proiectului: 02 iilie 2Ol2 - 30 noiembrie 2014;
Proiect "Angajatorii pentru Anti-discriminare", finatrtat de Fmdatia SOROS Moldova, perioada de
implementare a proiectului: 10 septembrie 2012 - 30 mai 2014 (perioacla inilialE a proiectului a fost
preluagitii);
Proiect '?rogramul Nafional de Mentorat pentru Femei', finanlat de Ambasada SUA 9i Fuudalia
Est-Elropeani, perioada de imFlementare a proiectului: 03 septembrie 2012 - 30 aprilie 2014 (perioada
iniliald a proiectului a fost prelungiti).
, .
:

O parte din mijloacele biinegi acumulate la conturile bancare ale CNSIPF '?arte,neriat pentru Dezvoltare" in perioada
0 1 septembrie 20 I 3 - 30iunie 20 I 4 au fost oferite de cite organizafite fuanlatoare pentru implementarca proiect,elor ln
baza Contractelor de fimalardde grant. $rrma ds intrtui a finantnrilor cu desiinalie ipeciall constituie l14O 623;70ld,
sumtr
de catre Fundalia SOROS Moldova pentru proiechrl *abilitarca F'emeilor din Comunitilile Rurale". Pentru
9fenttr
celelalte 2 proiecte menlionate intrtrri de mijloace btrnegti nu au fost, aceste proiecte au awt perioada de finalizare de 30
apriJie gi respectiv 30 mri curent, iar pentru cheltuielile efectuate au fost utilizate mijloacele blnegti care erau in solduri
la data de 01 septembrie 2013.
cu

din
Sold de

Denumirea proiectelor

nijloace
bEnegti

la

-30.06.2014

lncasdri de
mijloace bdneqti
1o perioada
01.09.2013

-

lfotal General, inclusiv

0I.09.2013
532 555,7s

30.06.20t4
1M0623,70

Proiect "Abilitarea Femeilor din

222 275,61

|

140 623,70

PES efecUrate io

Rambursarea

Sold de

perioada

suaelor

mijloace

neutilizate

bdaegti

-

finanlatorilor

la

108 508,13

30.06.2014
0,00

1 362 899,31

0,00

0,00

t27 102,01

12 328,13

0,00

01.09.2013
30.06.2014

t fi4

67132

Comudtitile Ruzle"
2.

Proiect "Angaj atorii pentsu

J.

Anti-discrimirare"
Proiect '?rogramul Nafonal de

0,00

170 850,00
0,00
74 670,00
96 180,00
0,00
Femei"
perioada respectiv[ toate
toarE pl5lile (cheltuielile) au fost efectuate in strictii confonnitate cu Bugetele Proiectelor, iar
suma totall a cheltuielilor constituie I 564 671,32 tei, inclusiv:
87 la zuti din suma totali au fost cheltuili pentu proiectul "Abilitarea Femeilor din Comunitii!ile Rurale";
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Referitor la pH$e (cheltuielile) efectuate in perioada 01.09.2013-30.06 .2014, memionez ce toate cheltuielile sunt
justificate prin documente financiar-contabile (contracte, ordine de plat[, facturi, etc) $i sunt efectuate conform
procedurii de gestionare a mijloacelor binegti. Coordonarea pliflor este efectuati de cltre coordonatorii de proiecte,
aprobarea pltr1ilor de ctrte Directorului Executiv, iar plata rcmijlocitii este efectuat2l de cltre contabilul-$efal C€ntrului.

Volumul cel mai mare de pltr$ (cheltuieli) este pentu activitiitile directe ale proiectelor, iar procentajul cheltuielilor este
prezentat ln tabela: Plifi
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Auditul a fost efectuat p€ntru Proiect ..Abilitarea Femeilor din Comunittrfile Rurale,.
Men$onez ce, mpoartele cu privire la pld$le (chettuielile) efectuate din mijloacele btrnegti destinate prciectelor sult
intocmite in strictii conformitate cu condilifle de raportare, stipulate ln confractele de finanfare/de grant. Rapoartele
fimnciare prczefttate organizafiilor finantatoare 9i aprobate de clte acestea sunt arhivate 9i pdstrate in contabilitatea
CPD.
O alta pade din mijloacele

blnegi acumulate la conturile bancare ale CNSIPF '?arteneriat penfu Dezvoltare" ln aceasti
perioadn au fost mijloace pentru prestarea serviciilor de orgaaizare a Campaniei de conptientizare privind importanla
gemlui, egalitip- de gaose 9i incluziunii minoritiifilor in procesul de elaborare a politicilor publice gi de dezvoltare
durabili. Aceast?l prestarc de servicii a fost oferit2i Primlriilor Ungheni 9i Orhei (CPD a ci$tigat concursul/tenderul
cheltuit2l pentru

activitilile campaniei constituie de 178 770,00 lei (sumn utilizatl oonform Bugetului activitllii date).

Concluzie: Evidenp contabili in CPD este fjnutd conform normelor legale, iar raportarea obligatorie, orgadza,tiilor
abilitate ale statului, este respectatii.

Mijloacele btrnegti acumulate ln perioada 01 septe,mbrie 2013 - 30 iunie 2014 au fost gestionate corect $i cu
respoDsabilitate, fiind respectate cerinlele finanlatorilor gi procedurile interne ale CpD.
fu timFul efectuSrii contolului nu am depistat careva abateri sau nereguli in gestionarea mijloacelor btrneSti gi raportarea
acestora.

Ptqprrai Rqtort 6te t rtocmi,
Stela Jerebfov
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