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Raportul cenzorului CNSIPPF “Parteneriat pentru Dezvoltare” 

pentru anul 2018 

 
Subsemnata, Stela Jerebţov, în calitate de cenzor al CNSIPPF “Parteneriat pentru Dezvoltare”, am 

efectuat în perioada 1 martie- 31 martie 2019 controlul financiar intern pentru anul financiar 2018 

(01.01-31.12.18).  

 

Prezentul Raport prezintă date cu privire la proiectele implementate de CPD pe parcursul anului 

2018, cât și o concluzie generală privind gestionarea mijloacelor financiare oferite în cadrul 

proiectelor.  

 

Ca urmare a analizei contractelor de finanțare, a rapoartelor prezentate finanțatorilor cât și a 

diverselor registre contabile (documente confirmative și justificative), confirm că plățile de 

mijloace bănești sunt efectuate în strictă conformitate cu bugetele proiectelor și cu condițiile 

specifice stipulate în contractele de finanțare/grant. La fel, aceste condiții sunt respectate la 

întocmirea și prezentarea Rapoartelor financiare către organizațiile finanțatoare.  

 

Mijloacele bănești încasate în anul 2018 constituie suma de 5 656,99 mii lei, dintre care 86% oferite 

de către finanțatorii CPD cu scopul implementării diverselor proiecte, iar 14% pentru prestare de 

servicii în cadrul a două tendere.  

 

Printre organizațiile finanțatoare care au susținut realizarea activităților în anul 2018 se enumeră:  
 

 Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), finanțarea proiectului: 

 ” Inițiativa comună pentru promovarea egalității de gen- II”, cu suma încasărilor - 1 776,80 

mii lei 
 

 UN Women, finanțarea proiectelor : 

 “Susținerea femeilor din Moldova în Liderism si participarea in procesul decizional“, cu 

suma încasărilor - 712,00 mii lei 

 “Abilitarea Economică a femeilor“, cu suma încasărilor - 546,19 mii lei 
 

 Fundația Est- Europeană, finanțarea proiectelor :  

 “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”, cu suma 

încasărilor - 885,50 mii lei 

 “ Alegerile Incluzive“, cu suma încasărilor - 735,20 mii lei 
 

 Fundația SOROS Moldova, finanțarea proiectului: 

 ”Parteneriate pentru Buna Guvernare”, cu suma încasărilor - 198,80 mii lei 
 

 Tender UN Women , cu suma încasărilor - 723,40 mii lei 

 Tender CECDE , cu suma încasărilor - 79,10 mii lei 
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Mijloacele bănești primite în anul 2018 au fost utilizate pentru realizarea activităților directe și 

cele indirecte în cadrul proiectelor, iar suma totală a plăților constituie 5 010,88 mii lei.  

 

Categoriile principale de cheltuieli sunt următoarele : 

 Salarii (și contribuții obligatorii) pentru personalul și specialiștii în cadrul proiectelor – 

3 152, 86 mii lei; 

 Cheltuieli directe pentru activităţile de instruire – 994,64 mii lei;  

 Onorarii formatorilor și experților – 475,64 mii lei;  

 Cheltuieli administrative și de suport – 180,34 mii lei  

 Granturi oferite beneficiarelor – 155,30 mii lei 

 

 

 
 

 

Pe parcursul anului 2018, echipa CPD a beneficiat de schimb de experiență peste hotarele țării, iar 

în acest scop au fost utilizați 15,4 mii lei (0,3%). Pentru activități de Dezvoltare Organizațională 

au fost utilizați 8,1 mii lei (0,1%), iar suma plăților pentru diverse (alte) cheltuieli, inclusiv și plata 

pentru auditul financiar, constituie 28,6 mii lei (0,6%).  

În tabelul ce urmează este reprezentată situația generală a încasărilor și plăților de mijloace 

bănești, la fel și suma mijloacelor bănești disponibile la conturile CPD. 
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Raportul general cu privire la încasările și plățile mijloacelor bănești în anul 2018 

mii lei 

  

Denumirea proiectelor / 

programelor 

Sold de 

mijloace 

bănești la 

început de an 

 

Total 

încasări 

Total 

plăti, 

inclusiv: 

Cheltuieli 

directe pentru 

activități de 

instruire 

Granturi / 

sub-granturi 

oferite  

Onorarii 

formatori & 

experți  

Salarii 

personal 

în proiecte 

Deplasări în 

străinătate &  

Cheltuieli 

administrative 

Cheltuieli 

Audit & 

DO 

Sold de 

mijloace 

bănești la 

sfârșit de an 

 Total general, inclusiv 454,69 5 656,99 5 010,88 994,64 155,30 475,64 3 152,86 195,74 36,70 1 100,80 

1. Inițiativa comună pentru 

promovarea egalității de 

gen- II 

221,83 1 776,80 1 691,73 397,63  61,80 1 167,50 36,20 

 

28,60 

 

 

306,90 
 

2. Societatea civilă 

contribuie la dezvoltarea 

socială și economică a 

țării  

0,00 885,50 430,90 15,30   399,00 16,60 

 

454,60 

3. Alegerile Incluzive 0,00 735,20 587,50 181,54  80,80 301,86 23,30  147,70 

4. Susținerea femeilor din 

Moldova în Liderism si 

participarea in procesul 

decizional 

0,00 712,00 584,40 168,50  132,90 273,10 9,90 

 
 

 

 

127,60 

5. Abilitarea Economică a 

femeilor 
0,00 546,19 546,19 22,40  96,14 417,40 10,25 

 
 

0,00 

6. Femeile în politică 44,93 0,00 44,93 44,93      
 

0,00 

7. Parteneriate pentru Buna 

Guvernare 
177,64 198,80 376,44 76,14 155,30 53,30 72,30 19,40 

 
0,00 

8.. Tender UN Women 0,00 723,40 710,80 88,20  50,70 521,70 42,10 8,1 12,60 

9. Tender CECDE 0,00 79,10 27,70     27,70  51,40 

10. Alte proiecte 10,28  10,28     10,28  0,00 

 
 

 

      Prezentul Raport este întocmit pe 3 (trei) pagini  

      și semnat la data de  12 martie 2019 

 

      de către Stela Jerebţov,  

      cenzor CNSIPPF “Parteneriat pentru Dezvoltare”     


