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Raportul cenzorului CNSIPPF “Parteneriat pentru Dezvoltare” 

pentru anul financiar 2019 

 

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

efectuat în perioada 02-03 martie 2020 controlul financiar intern pentru anul financiar 2019 

(01.01.2019-31.12.2019).  
 

Prezentul Raport prezintă date generale cu privire la mijloacele bănești primite și utilizate în 

cadrul implementării proiectelor în vigoare, la fel, o concluzie generală despre responsabilitatea 

și transparența gestionării mijloacelor financiare pe parcursul anului trecut.  
 

Pe parcursul controlului am analizat contractele de finanțare și rapoartele prezentate 

organizațiilor finanțatoare. Am analizat, la fel, o parte din registrele contabile, decizii, ordine, 

documente justificative a plăților (cheltuielilor) efectuate. Acestea din urmă corespund în 

totalitate cerințelor și condițiilor stipulate în contractele de finanțare, iar sumele utilizate sunt 

conforme bugetelor aprobate. La elaborarea și prezentarea Rapoartelor financiare către finanțatori 

s-a ținut cont de condițiile stabilite de către aceștea. În urma prezentării rapoartelor menționate 

nu au fost înaintate de către finanțatori careva obiecții sau neclarități.   
 

În anul 2019 la conturile bancare ale CPD au fost încasați 6 578,27 mii lei.  
 

Cele mai mari încasări de mijloace bănești au fost pentru implementarea următoarelor proiecte:    

✓ ”Inițiativa comună pentru promovarea egalității de gen - II”, susținut financiar de către 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). Suma încasărilor constituie 2 610,50 mii 

lei, ceea ce reprezintă 40 % din totalul de încasări. 

✓ “Abilitarea Economică a femeilor“, susținut financiar de către UN Women. Pentru acest 

proiect au fost încasați 1 280,97 mii lei, adică 20 % din totalul de încasări.  

✓ "Susținerea femeilor din Moldova în Liderism și participarea în procesul decizional", 

susținut financiar de către UN Women. Suma încasărilor este de 1 255,70 mii lei, constituind 19 %  

din totalul de încasări. 
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Proiecte implementate în 2019 și volumul de încasări (mii lei) 

Societatea civilă pentru alegeri incluzive și corecte în RM

Inițiativa comună pentru promovarea egalității de gen- II

Societatea civila contribuie la dezvoltarea economică și socială din RM

Abilitarea Economică a femeilor

Susținerea femeilor din Moldova în Liderism și participarea în procesul decizional

Îmbunatățirea egalității de gen în RM

Hartuirea sexuala în universități

Femei invizibile-activiste pentru drepturile omului în Rusia, Ukraina, Belorusia, Georgia și Moldova

Alegeri libere și egale pentru femei și bărbați
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Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate, conform destinației, plăți în volumul total de 6 108,35 

mii lei.  

Suma plăților pentru realizarea activităților directe în cadrul proiectelor constitue 5 5810,45 mii 

lei sau 95 % din totalul plăților, iar pentru costurile indirecte au fost utilizați 297,90 mii lei sau 5% 

din totalul de plăți.  
 

Categoriile de cheltuieli cu cele mai mari plăți efectuate sunt : 

✓ Salarii (inclusiv contribuții obligatorii) specialiștilor și personalului în cadrul proiectelor, suma 

de 3 056, 48 mii lei (50 % din totalul de plăți); 

✓ Cheltuieli pentru activităţile de instruire – 1 388,07 mii lei (22 % din totalul de plăți);  

✓ Onorarii formatorilor și experților – 1 299,3 mii lei (21 % din totalul de plăți);  

 

 
 

 

 

 

La data de 31.12.2019 (01.01.2020) soldul mijloacelor bănești aflate în conturile bancare ale CPD 

constituie 1 570,72 mii lei.   

Responsabil de gestionarea mijloacelor financiare ale organizației este Directorul Executiv CPD, 

iar contabilului CPD îi revine responsabilitatea ținerii evidenței contabile, cît și întocmirea și 

prezentarea rapoartelor financiare utilizatorilor interni și celor externi.  
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Categorii de cheltuieli și volumul de plăți (mii lei)

Cheltuieli directe pentru activităţile de instruire

Granturi oferite (sub-granturi)

Salarii specialiști, personal în proiecte

Onorarii Traineri, Experți

Schimb de experienţă

Cheltuieli administrative

Audit extern

Dezvoltarea Organizațională
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Raport general cu privire la încasările și plățile mijloacelor bănești în anul 2019 
mii lei 

  

Denumirea proiectelor  

 

Sold de 

mijloace 

bănești la 

început de an 

 

Total 

încasări 

Total 

plăti, 

inclusiv: 

Cheltuieli 

directe pentru 

activități de 

insruire 

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 1 100,80 6 578,27 6 108,35 1 388,07 62,60 1 299,30 3 056,48 256,40 45,50 1 570,72 

1. Inițiativa comună pentru 

promovarea egalității de gen- 

II 

306,90 2 610,50 1 939,46 297,70 62,60 178,50 1 340,06 60,60 
 
 

 

 

 

977,94 

 

2. Societatea civilă contribuie la 

dezvoltarea socială și 

economică a țării  

 

454,60 

 

22,70 477,30 334,10   132,90 10,30 

 

0,00 

3. Societatea civilă pentru 

alegeri incluzive și corecte 
147,70 425,30 560,86 129,06  165,80 250,20 15,80 

 
12,14 

4. Susținerea femeilor din 

Moldova în Liderism si 

participarea in procesul 

decizional 

127,60 1 255,70 1 162,90 485,10  233,60 405,80 38,40 

  
220,40 

5. Abilitarea Economică a 

femeilor 
0,00 1 280,97 1 181,53 111,03  258,80 782,00 29,70 

 
 

99,44 

6. Îmbunatățirea egalității de 

gen în RM 
0,00 693,50 693,50 26,88  432,30 113,22 75,60 

 

45,50 
 

0,00 

7. Femei invizibile-activiste 

pentru drepturile omului  
0,00 53,70 53,70 4,20  4,90 32,30 12,30 

 
0,00 

8. Alegeri libere și egale pentru 

femei și bărbați 
0,00 205,30       

 205,30 

9. Hartuirea sexuala în 

universități 
0,00 7,70 7,70   5,20  2,50 

 0,00 

10. Tender UN Women 12,60 22,90 31,40   20,20  11,20  4,10 

11. Tender CECDE 51,40         51,40 

 

      Prezentul Raport este întocmit pe 3 (trei) pagini  

      și semnat la data de 04 martie 2020 

 

      de către Stela Jerebţov ________________________,  

      cenzor CNSIPPF “Parteneriat pentru Dezvoltare”     

stela.jerebtov
Crayon 


