nupo"t cu privire Ia situafia financiari in CNSIPF'(Parteneriat pentru Dezvoltar€),
pentru perioada 01.09.2012-3L08.20f 3

Subsemnata, Stela Jerebfov, in calitate de cenzor al CNSIPF "Parteneriat pentru Dezvoltare,,,
am efectuat astdzi 05
septembrie 2013, un control financiar pentru a stabili modul de gestiune u Iniiiou""toi
nn-"i*"
cl{spr, *parteneriat
pentru Dezvoltare", in continuare CpD.
Perioada pentru care am verificat datele (documentele financiare) este 01 septembd e 2012

-

3l

Dna Tamara Ermolehco, contabilul-gef al CPD a prezefiat toate documentble (contracte,
rapoarte, documente
justificative, etc.) solicitate. in ttrma analizdiri acestora (tocumentelor)
am constat urmitoarele:
august 2013.

Mijloacele bane$ti acumulate Ia conturile bancare ale CNSIPF "Parteneriat pentru Dezvoltare,,
in perioada 0l
septembrie 2012 - 31 august 2013 au fost doar mijloace cu destinatie speciald, ofirite de
citre organizalii finanlatoare

pentru implementarea proiectelor in baza Contractelor de finantare/de grant.

in perioada respectivi CNSIPF "Parteneriat pentru Dezvoltare" a realizat activitafi pentru implementarea
urmitoarelor
Proiecte:

-

-

Proiect "Abilitarea Femeilor din Comunititile Rurale", finanlat de Fundalia SOROS Moldova, perioada
de
implementare a proiectului: 02 ilie 20 12 i0 noiembrie 20 I 4;
Proiect "Angajatorii penru Anti-discriminare", finantat de Fundatia SoRoS Moldova, perioada
de
implementare a proiectului: l0 septembrie 2012 _,10 septembrie 2013;
Proiect "Programul Na,tional de Mentorat pentru Femei", finantat de Ambasada
SUA 9i Fundatia Est
Europeani, perioada de implementare a proiectului: 03 septembrie 201 2 02 septembrie
2013;
Proiect "Consolidarea Societdtii Civile in Republica Moldova", finanlat de FHi
360, perioada de implementare
a proiectului: olit,-ie 2Ol2 31martie2013. Acest proiect a u.-at
.";;;;;i;;crului
dat, care a al,ut
"a
perioada de implementarea aprilie 20lO mai 2012.
-

Suma totald de mijloace binegti incasate in perioada 01.0g.2012-31.0g.2013
constituie 2 201 474,74 lei, inclusiv:
49 la sutd din suma totald au fost primiti pentru proiectul "Abilitarea Femeilor
din Co-uoLa1il" n*a",,;
27 la sutd din suma totale au fost primili pentru proiectul"Programut Nallona
ae uentoiat

-

pentru Femei,,;

17 la sutd din suma totald au fost primiti pentru proiectul"Angajatorii pentru
Anti-discriminare,,;
7la sutr din suma totald au fost primili pentru proiectul"consolidarea Societdtii

Civile in Republica Moldova,,.

h ,"1o113 *.P"9livi
suma

toate pl51i1e (cheltuielile) au fost efectuate in stricte conformitare
cu Bugetele proiectelor, iar
cheltuielilor constituie 1 880 2g9,32 lei, inclusiv:
58 la sutd drn suma totali au fost cheltuili pentru proiectul
"Abilitarea Femeilor din Comunitatile Rurale,,;
23 la' sutd din suma totali au fost cheltuili pentru proiectul..programul Nuti.*l
d" M;;;;; f""t* 1."-"i,,;
12 la sutd din suma totale au fost cheltuiti pentru proiectul'.Angajatorii pentru
Anti-discrimimare.,;
7 la sutd din suma totala au fost cheltuiJi pentru proiectul"consolidarea Societitii civile in Republica
Moldova".
TABELUL cu date
incasir 'ile
din
01.09.20t2 3t oR 2nt',

totall

a

Sold de
Denumirea proiectelor

mijloace

Incasdri de
mijloace bdnegti
in pedoada

-

Cheltuieli efectuate
in perioada

bdnegti

la

4.

finantatorului

bdneqti

01.09.2012

la

31.08.2013
I 880 289,32

17 437,65

31.08.2013
5JZ 555. /5

Total General, inclusiv

228 807,9E

Proiect "Abilitarea Femeilor
din ComunitEtile Rurale"
Proiect "Angajatorii pbnfu

228 722,00

1 084 358,10

I 090 804,49

222 275,61

373 080,14

233 650,00 '

139 430,14

602 235,50

431 385,50

170 850,00

141 801,00

124 449,33

Anti-discriminare"
3.

Sold de

mijloace

01.09.2012 31.08.2013
2 201 414,74

01_09.2013

2.

Suma

Iambursati

Proiect "Programul National
de Mentorat pentru Femei"
Proiect "Consolidarea
Societ5tii Civile in Republica

Moldova"

85,98

t7

437 ,65

0,00

Pini .la finalizarea Proiectului "Consolidarea Societ5lii Civile in Republica Moldova" finanlatorului ia fost expediati o
solicitare cu privire la lutilizarea sumei de 17 437 ,65 lei (sold rdmas neutilizat din mijloacele primite) pentru efectuarea
unui audit general al orgutizaliei, insi FHI360 nu a acceptat solicitarea respectivi. in urma finalizdrii proiectului
dat,flnanlatorul a donal CPD-ului mobilier (2 fotolii) in valoare totald de 1 750,00 lei.
De asemenea, in.prezent sunt acceptate de citre finan(atori prelungirea perioadei de implementarea a doui proiecte qi
anume a Proiectului"Programul National de Mentorat pentru Femei" 9i Proiectului "Argajatorii pentru Antidiscriminare" pini la 30 noiembrie curent, perioadd in care vor fi utilizate toate mijloacele bdneqti conform bugetelor
proiectelor respeclive.
Referitor la pl5lile (cheltuielile) efectuate in perioada 01.09.2012-31.08.2013, menfionez ci toate cheltuielile sunt
justificate prin documente financiar-contabile (contracte, ordine de plati, facturi, etc) 9i sunt efectuate conform
procedurii de gestionare a mijloacelor bdnegti. Coordonarea plSlilor este efectuate de citre coordonatorii de proiecte,
aprobarea plililor de cdtre Directorului Executiv, iar plata nemijlocitd este efectuafi de cltre contabilul-qef al Centrului.

Volumul cel mai mare de pli(i (cheltuieli) este pentru activit5lile directe ale proiectelor, inclusiv pentru beneficiarii
proiectelor in derulare, astfel:

-

32 la suti din suma totald a plAlilorau fost utihzate pentru instruirea, mentoratul,acordarea granturilor, burselor
g.i primelor celor 29 de femei beneficiare ale proiectelor;
60 la sutd din suma totall a plifilor au fost utilizate pentru achitarea salar.iilor gi onorariilor consultan{ilor,
trainerilol expe(ilor gi personalului drn proiecte;
8 la suta din suma totald a pld1llor au fost utilizate pentru costurile administrative (salarii personal tehnic,
materiale gr consumabile, servicii telefonice, intemet, comisioane bancare, etc.)

TABELUL cu date

efectuate din nerioada 01.09.2012

-

31.08.2012
Proiect

nr

Denumireachelhrielilor

Proiect

Proiect

"Angajatorii
pentru Antidiscriminare"

Total

"Abilitarea

General,

Femeilor din

inclusiv

Comunitilile

2.
3.

4.

Evenimente/training-uri/seminare/
instruiri/tabdra de liderism (sondaj,
servicii cazare, alimentare,
rarnbursare tmnsport, editare
materiale)
Granturi pentru proiecte gi burse
beneficiarelor
Onorarii consultanlilor, trainerilor qi
expertilor, inclusiv contdbutii
achitate de ansaiator
Salarii personalului in proiecte,

inclusiv contribufii achitate de

1 880

289,00

I

090 E04,00

233 650,00

431 3E6,00

124 449,00

19 650,00

64 789,00

4 500,00

775

231 179.00

132 824.00

247 616,00

125 037 ,00

75 120,00

909 881,00

465 688,00

l2l

5 00

5.

ansatator
Dezvoltarea Organizafionald (instru[r
Denfiu ansaiatii Centrului)

5 100,00

6.

Echipament

15 045,00

l5 045,00

'7.

Salarii personalului tehnic, inclusiv
contributii aclftate de ansaiator
Alte cheltuieli administrative,
inclusiv cheltuieli de hansport pentnr
deplasirile ir teritorii

3s 199.00

35 199.00

71795,00

4t

8.

Civile in

pentru
Femei

364 474,00

s',t

Proiect
"Consolidare
a Societdfii
Republica

Rurale"
Total General, inclusiv

"Programul
Najronal de
Mentorat

Moldova"

98 355.00

361,00

34 000.00

1l 459,00

228 516,00

94 316,00

5100,00

47

6,00

17 519,00

5 726,00

7 074,00

Menlionez ca, mpoadele cu privire la plilile (cheltuielile) efectuate din mijloacele binegti destinate proiectelor
sunt
intocmite in strictl conformitate cu conditiile de raportare, stipulate in contractele de finanlare/de grant. Rapoartele
financiare prezentate organizaliilor finanlatoare qi aprobate de catre acestea sunt arhivate pisEate conform procedurii
$i
inteme CNSIPF "Parteneriat pentru Dezvoltare" cu privire la'arhivarea gi pdstrarea documentelor financiar-contabile.

'

in l"na ianuarie 2013 a fost efectuat auditul proiectului "Abilitarea Femeilor din Comunitdlile Rurale,,pentru perioada
iulie 2Ol2-decembrie 2013, de asemenea Bugetul Proiectului respectiv prevede mijloace banesti pentru efectuarea
auditului simestrial. La fel gi Bugetul Proiectului "Programul Nalional de Mentorat pentru Femei,, are prevazute
mijloace financiare pentru efectuarea auditului pe proiect la finalizarea acestuia, mijloace care vor fi oferite de
cetre
Fundatia EslEuropeand.

Evidenta contabild este
este respectati.

tinutl conform normelor legale, iirr

raportarea obligatorie, organizaliilor abilitate ale statului,

Concluzie: Mijloacele bdnegti acumulate in perioada 0l septembrie 2012 31 august 2013 au fost gestionate corect
$i
cu responsabilitate conform principiilor Managementului F.inanciar.in organizatiile necomerciale, fiind respectate
procedurile interne ale CPD.
in timpul efectudrii controlului nu'am depistat careva abateri sau nereguli in gestionarea mijloacelor
bine$ti $i raportarea
acestora.

