
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DECIZIR. Proiect

din 3o /4/7/2 2020

Cu privire la rezvltatele inspectdrii financiare

tematice a instituliilor subordonate Consiliului

raional CimiElia

nr. Dl t 2P.

in temeiul:

- art.4 al.(2) din Legea nr.43512006 privind descentralizarea administrativa,

- art.43 din Legea nr. 43612006 privind administralia publicd local6,

- art.35 al.(3) din Legea nr.39712003 privind finan{ele publice locale

Luind in considerafie prescripfiile privind rezultatele inspectdrilor financiare tematice

efectuate la instituliile subordonate Consiliului raional Cimiqlia pe perioada anului 2019,

Consiliul raional CimiElia

DECIDE:

l. A lua act de rezultatele inspectdrii financiare tematice efectuate la instituliile

subordonate Consiliului raional Cirniqlia.

2. A aproba planul de mdsuri pentru lichidarea neajunsurilor constatate de lnspeclia

Financiard.

3. in scopul lichiddrii incslc6rilor depistate in procesul inspectarii financiare,

persoanele cu funclie de rdspundere, qefii de direcfii qi seclii din subordinea Consiliului

raional Cimiglia, vor intreprinde, conform competenfelor, toate misurile necesare pentru

evitarea adrniterii pe viitor a incdlcdrilor depistate de Inspecfia Financiard qi realizarea

integral[ a planului de rndsuri anexat.

4. Controlul asupra executlrii prezentei decizii se atribuie comisiei pentru

problemele economico-financiare, investilii, drept qi disciplinS.

5. Prezenta decizie se aduce la cunoqtinld public[ prin publicare pe pagina oficial[ a

Consiliului raional Cimislia www.raioncimislia'rrd

Preqedintele qedin(ei

Secretarul Consiliului Gheorghe NETEDU

Coordonat:

Avizat:

Avizat:

Proiect elaborat de:

Mihail OlSrescu, preqedintele raionului

Gheorghe Netedu, secretarul consi li ului

Liudmila LupuEor, specialist principal, SAP (urist)

Olga Gorban , qefa Direclie Finante%^zM



la Dec izia ."rr,,, rfilt# JI.1

n a/@insoirlt?zozo

Planul de misuri
pentru lichidarea neajunsurilor constatate de

Inspec(ia Financiari la institu{iile subordonate Consiliului raional Cimislia

Nr Reco ma ndd r i I e I ns p ec( i e i
Financiore

Denumireo

mdsurilor

Termenul

de

executore

Subdiviziune
o

responsobilri

1 Sd implem enteze proceduri

eficiente de control intern, care sd

asigure respectarea cadrului legal-

normativ privind administrarea,

gestionarea patrirroniului publ ic,

Inregistrarea in

evidenfa contabilS a

evidenlei miiloacelor

fixe

Permanent Contabilii ;efi
din instituliile

bugetare

2 Sd asigure respectarea cadrului

legal, care reglem enteazd

or ganizar ea g i des ft qurarea

procedurii de achizilii publice,

studiind Legea privind achiziliile

publice nr.131 din 03.07.2015, HG

nr.l419 din 28.12.2016 cu privire

la modul de planificare a

contractelor de achizifii publice,

HG nr.l404 din 10.12.2008 cu

privire la rnodul de calculare a

valorii estimative a contractelor de

achizilii publice, HG nr.9 din

17.01.2008 cu privire la intocmirea

;i pdstrarea dosarului achiziliei

publice

Implementarea

cadrului legal privind

achiziliile publice,

asigurarea

procedurilor de

control intern la

achizilionarea

lucrdrilor, serviciilor,

mdrfurilor

Permanent Grupul de

lucru pentru

achizilii
publice

Managerul

institu(iei
publice

3 Sd asigure studierea, respectarea

Legii contabilitdlii nr.I I3-XVI din

27.04.2007, Planul de conturi

contabile in sistemul bugetar ;i
Normele metodologice privind

evidenfa contabilI qi raportarea

financiard in sistemul bugetar,

aprobat prin Ordinul ministrului

finan(elor nr.2l6 din 28. 12.2015

Respectarea

prevederilor cadrului

legal-normativ

prevdzute in

prescripf ia Inspecf iei

Financiare

Permanent Managerul

institufiei
publice,

contabil-qef

4 SI asigure respectarea cadrului

legal- normativ care

reglementeazd domeniul retribuirii

rnuncii: Codul muncii nr.l54-XV

Respectarea

prevederilor cadrului

legal-normativ

prevdzute in

Pennanent Managerul

institutiei

publice.

contabil-qef



Secretarul consiliului raional Gheorghe NETEDU

din 28.03.2003, Legea nr.270 din

23.11.201 8 privind sistemul unitar

de salarizare in sectorul bugetar,

Regulamentul cu privire la

evaluarea condifiilor de muncd la

locurile de rnuncd qi modul de

aplicare a listelor ramurale de

lucrdri pentru care pot fi stabilite

sporuri de compensare pentru

munca prestatd in condilii

nefavorabile aprobat prin HG

nr.l335 din 10.10.2002

prescrip!ia Inspec{iei

Financiare



NotI informativl

la proiectul cle decizie ,,cu privire la rezultatele inspectirii fin-anciare

tematice a institu{iito. pu'Uti., Oin subordinea Consiliului raional Cimiqlia"

l.Condiliile ce ou impus elaborareo proiectului'

Scopul proiectului este de a inforrna Consiliu' :l':li]-1tjl^t:"'-:::i1i:l:,:::lf:.'''t
privind;#HiJ;i,;;;tdii *iirou.LrJ"ntf::':l:::::"#i:l,t#i'l:"i::?'X,l?!,I;

in rezultatul inspecjiei financiare in adresa administraliei locale a fost prezentatd
-^--i l i"l" i

o,.,.,ioiil 
'ff;:":; 

'ii'i;;';.;;;1+; '!"r9"1"i.,::p.-1'='::11l ,':"i,:i3t:" :.T:ll,t"'
ilH;'i|fi"irj* u, aprobarea planului de mdsuri in scopulinlaturdrii incdlcdrilor depistate'

2. Principalele prevecleri ale proiectului de decizie'

proiectul de deciziei este insofit de informafia privind rezultatele inspectarilor

financiare la instituliile publice din subordinea Consiliului raional CimiElia qi de planul de

m'suri pentru implementarea recomanddrilor indicate in prescripfiile privind utilizarea

mijloacelorfinanciareqigestionareapatrimoniuluipublic.

3. Funtlamentorea economicd Jinanciard'

lmplemen tarea prezentului proiect de decizie nu necesita cheltuieli suplimentare'

dar este orientat pentru restituirea mijloacelor financiare achitate cu abateri de la actele

normative in vigoare Ei spre imbunatafirea managementului financiar'

4, Avizareo Ei consultareo publicd o proiectului'

in scopul respectarii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind

transparen{a in procesul decizionar, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a

consiliului raionar www.raioncimislia.md. proiectul deciziei se prezintd comisiilor

consultative de specialitate pentru avizareqi se propune consiliului raional pentru examinare

gi adoptare.

$ef direc{ie finan{e /4 Olga GORBAN



Neajunsurile depistate de Inspec(ia Financiarl

Legisla{ia ignoratlNeaj unsu rile depistate

GM "Al.Puqkin"

@,:Jinonciur.contobile,ceoinfluen(otcorectitudineo
in registrdrilor contobil e :

art. tq din Legea contabilitalii nr.l l3-XVI din

27 ,04,2007. pct.3.3. I 13 din Planul de conturi

contabile in sistemul bugetar qi Nonnele

rnetodologice privind evidenla contabila ;i
raportarea financiard in sistemul bugetar, aprobate

prin Ordinul Ministerului finan[elor nr.216 din

28.12.2015, qi pct.6.1.2 din Regulamentul asistenfei

cu medicamente a bolnavilor spitalizali, aprobat

prin Ordinul Ministerului SAnAtAIii nr.322 din

22.11.2002 Cu privire la asistenla cu medicamente a

bolnavilor spitalizali.

- Nu a fost intocmit Ei comPletat

zilnic registrul special Pentru

evidenfa cantitativd a

medicamentelor, numerotat,

sigilat gi semnat de Persoanele

responsabile.

$coala sportivi

i,26,4miilei,suporlotene?ntenteiul,inclusiv:

Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar

de salarizare in sectorul bugetar.

pct-iZ din Note la Tabelul nr.l al Anexei nr.7 la- 0,5 mii lei, salariul calculat qi

achitat conducdtorului instituliei

pentru activitatea didacticd

desfhqurata cu dePdgirea normei

a.tLOO, 267(l) din Codul Muncii nr.l54-XV din

28.03,2003, art.23(l),24(l) din Legea nr'270 din

23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare in

sectorul bugetar.

art. t O alin.(3), (5) din I-egea nr,2l0 din 23.1 I .201 8

privind sistemul unitar de salarizare in sectorul

bugetar, pct.7 din Regulamentul-cadru cu privire la

modul de stabilire a sporului pentru performanld

personalului din unitalile bugetare, aprobat conform

Anexei nr.3 la Flotdrirea Guvernului nr' 123 I din

12,12.2018 pentru punerea in aplicare a

prevederilor Legii nr.27012018 privind sistemul

unitar de salarizare in sectorul bugetar.

- 0,9 mii lei, salariul calculat qi

achitat angaja[ilor in rezultatul

cumul[rii atribufiilor funcfiei

vacante in timPul Prevdzut a

orelor de program a func{iei de

1,6 mii lei, spor Pentru

performanf[ calculat qi achitat,

urmare a calcularii eronate a

salariului debazd;

- 4,5 mii lei, spor Pentru

nocivitate, calculat qi achitat in
Art.l8(l) din Legea

sistemul unitar de

nr.270 din 23.I 1.2018

salarizare in sectorul

privind

bugetar,



lipsa docutnentelor justiticative

privind evaluarea starii reale a

conditiilor de tnuncd;

10.4 rnii lei. indernnizatii de

concediLr. in rezultatul

includerii in baza de calcul a

ptatilor salariale calculate

eronat" a prerniilor cu caracter

unic, preclun si consecintA a

unor gregeli de calcul dePistate

la calcularea salariului rnediu;

4.8 rnii lei, suPraPlata

contribLrliilor de asigurdri

sociale in rezultatul calcularii

ir.rcorccte a plitilor salariale:

- 0,9 rnii lei, supraplata Prirnei
de asrguran rr-redicalc

obligatorii, in rezultatul

calculdrii incorecte a Plalilor
salariale.

2. Cheltuieli suporlote cu inctilcaretr

I 19,4 ntii lei, irtclusiv.

-49^4 rnii lei, salariu calculat Ei

achitat anga.ialilor cu statut de

dernnitar pLrblic Pentru

desflqr,rrarea activitalii didactice

prin.curnul in tirnpul prevdzut a

orelor de prograrn a funcfiei de

baza;

70.0 rlii lei. salariLr calcurlat si

achitat scfirlui I)irectici

invatfurint general Pentrll
actir.'itate diclacticd prin curnLrl.

clcs fhsLrratii in af ara orelor cic

progranr a lLrnctiei de baza. la

institLrtia sr"rpraveghcata.

suborcionata ;i controlata dc

pel'Z ctin Regulamentul cu privire la evaluarea

condiliilor de rnuncd la locurile de muncd gi rnodul

de aplicare a listelor ramurale de lucrdri pentrtl care

pot fi stabilite sporuri de cornpensare pentru lrunca

prestatd in condilii nefavorabile..aprobat prin

Flotarirea Guvernului nr.l335 din 10. 10.2002.

A rt- I 6 X D,1,, C,"ili rvi, * - i--.g.u n i' i s + - iV a i'-r

28.03.2003. pct.3.4 din Modul dc calcularc a

salariului nrecliu. aprobat prin I lotirirea (itrr"crrlLrlLri

nr.426 din26.04.2004

Art.32 alin.(l), (2) ;i art.34' din l-egea cr-r privire la

sisternul de salarizare in sectorul bugetar nr.355-

XVI din 23.12.2005, art.l3,l4r dirr Conditiilc urnicc

de salarizare aprobate prin Hotdrirea (lurvernLrlui

nr.38l din 13.04.2006 "Cu privire la concJitiilc de

salarizare a personalului din r-rr-ritatilc br-rgetarc"

___.1
reglementririlor rle procetluri in sunr(r tolrtli le

Art.267(1) din Codul Muncii nr.l54-XV din

28.03 .2003, art.23 (l ) din l.egea nr.2l0 din

23.11.2018 privind sistcmul unitar de salarizitrc in

sectorul bugetar.

ArL.26l din

28.03.2003.

i

I

I

1

i

din

?

2.8 rlii lei, a.iutor material

calculat qi achitat in Plus

salarialilor institu{iei ;

Dire ctie.

Codurl Murncii nr.l54-XV



3. GM Cenac

l. Cheltuieli in sumd totold de 123,9 mii lei, suportile neintemeial, inclusiv:

- 89,4 mii lei, plAfi salariale

calculate Ei achitate

funclionarilor publici qi

persoanelor eu funcfii de

conducere, in rezultatul prestdrii

muncii didactice in orele de

program la locul de muncd de

bazd", in rezultatul calcul6rii

conform listelor de tarifare Ei nu

in regirn de plat[ cu ord;

Pct.l0 din Note la Anexa nr.l6 . din Hotdrirea

Guvernului nr.38l din 13.04.2006 "Cu privire la

condi{iile de salarizare a personalului din unitalile

bugetare", pct.2 lit.a) din Note la Anexa nr.5 din

Hotdrirea Guvernului nr.l23 I din 12.12.2018,

pentru punerea in aplicare a Legii nr.270 din

23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare in

sectorul bugetar.

2,3 mii lei, indemniza[ii pentru

concediu pldtite incorect

angajalilor, in rezultatul unor

greEeli de calcul depistate la

stabilirea perioadei de decontare

pentru calcularea salariului

mediu;

Pct.l5(2) lit.c) a capitolului IV din Convenfia

colectivd nr.444 din 25.03.2016, pentru anii 2016-

2020 (nivel de ramura).

6,I rnii lei, plAli salariale

calculate Ei achitate directorului

qi directorului adjunct, in
rezultatul prestdrii muncii

didactice in orele de program la

locul de muncd debazd;

Art.30 alin.(2) din Legea cu privire la sisternul de

salarizare in sectorul bugetar nr.355-XVI din

23.12.2005 qi pct.5 din Anexa nr.l Ia Hotdrirea

Guvernului nr.38l din 13.04.2006 "Cu privire la

condiliile de salarizare a personalului din unitalile

bugetare".

- 0,8 mii lei, prer-nii unice achitate

directorului in lipsa ordinelor

Direc{iei raionale Invdldmint;

Pct.14 din Hotdrirea Guvernului nr.38l din

13.04.2006 "Cu privire la condifiile de salarizare a

personalului din unitalile bugetare".

1,6 rnii lei, salariu calculat qi

achitat pentru funcfia cumulate

in perioada concediului de

odihnd anual la locul de muncd

de bazd;

Art.272 alin.(2) din Codul Muncii nr.154-XV din

28.03.2003.

19,8 rnii lei, supraplata

contribufiilor de asigurari

sociale, in rezultatul calcul6rii

incorecte a plStilor salariale;

- 3,9 mii lei, supraplata primei de

asigurdri medicale obligatorii,

in rezultatul calcul6rii incorecte

a pldtilor salariale.

2. Cheltuieli suportate cu incdlcarea reglementdrilor de procedurd ?n sumd totold de

95,9 mii lei:

- PlAti salariale calculate qi

achitate peroanelor cu funclii de

Art.26l(l) din Codul Muncii nr.l54-XV din



conducere, pentru orele

contrapuse, dar atribuliile

funcfiei de bazd fiind executate

in afara orelor de prograrn.

28.03.2003, art.30 (2) din Legea nr.355-XVl din

23J22005 "Cu privire la sistemul de salarizare in

sectorul bugetar", art.24(3) din Legea nr.270 din

23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare in

sectorul bugetar,

3. Incdlcdri ole regulilor fino
inregistrdrilor contobile :

ncior-contobile, ce o in.fluen(ut corectilttclinett

- Nu a fost intocmit Ei completat

tabelul de pontaj pentru

eviden{a timpului de lucru a

cadrelor didactice ;i a

personalului tehnico-

administrativ din gimnaziu

Art.l06 din Codul Muncii nr.l54-XV din

28.03.2003, art.l9 din Legea ContabilitS(ii nr.113-

XVI din 27.04.2007 qi pct.3 .2.2 din Instruc{iunea

Ministerului Finan{elor nr.2l6 din 28.12.2015 cu

privire la aprobarea Planului de conturi contabile qi

a Normelor metodologice privind evidenla contabild

Ei raportarea financiard in sistemul bugetar.

4. Direcfia invi(5mint general

1. Cheltuieliin sumd totolir de 31,4 mii lei, suportate neintemeiot, inc'lusiv;

-9,2 mii lei, salariu calculat gi

achitat pentru orele de program

neexecutate in func{ia de bazd,

contrapuse cu orele desfbqurate

prin curnul

Art.95(2), 261,267(1) din Codul Muncii nr.154-XV

din 28.03.2003, art.25(2) lit.c) din Legea cu privire

la funcfia publica qi statutul funcfionarului public

nr.158-XVI din 04.01.2008, pct.4, 5, 6 din Anexa

nr.4 Regulile privind desfb;urarea muncii prin

cumul a funclionarului public la Hotarirea

Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea

in aplicare a prevederilor Legii cu privire la func(ia

public[ gi statutul flunc{ionarului public nr.158-XVI

din 04.07.2008, pct.l3, 17 din Convenlia colectivd

(nivel de ramurd) pe anii 2016-2020 nr.444 din

25.03.2016, incheiat[ intre Ministerul Educafiei ;i
Consiliul General al Federafiei Sindicale a

Educaliei qi $tiin1ei.

- 10,6 rnii lei, spor la salariu

calculat qi achitat angaiafilor;

Pct.8r din Condiliile unice de salarizare a

personalului din unitalile bugetare, aprobate prin

Hotdrirea Guvernului nr.38l din 13.04.2006,

Circularei Ministerului finanfelor nr.l2-06-380 din

05.10.2017 "Privind explicafii ce fin de majorarea

salariilor in anul 2017 pentru unele categorii de

angajafi ai sistemului bugetar".

- 0,9 mii lei, spor pentru

performan{d calculat qi achitat,

in perioada lunii decembrie

Art.l6 alin.(2), (5) din Legea nr.270 din 23.11.2018

privind sisternul unitar de salariz.are in sectorul

bugetar, pct.l8 din Regulamentul- cadru cu privire



2018, urrrare a ludrii in calcul a

salariului lunar, dar nu a

salariului de bazd;

Ia modul de stabilire a sporului pentru performanla

personalului din unitalile bugetare, aprobat confonn

Anexei nr.3 la Hotdrirea Guvernului nr.l23l din

12.12.2018 pentru punerea in aplicare a

prevederilor Legii nr.27012018 privind sisternul

unitar de salarizare in sectorul bugetar.

2.4 mii lei, spor pentru

nocivitate, calculat qi achitat in

lipsa documentelor justifi cative

privind evaluarea stdrii reale a
condi{iilor de munc[;

Art.l8(l) din L,egea nr.270 din 23.11.2018 privind

sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar"

pct.z din Regulamentul cu privire la evaluarea

condiliilor de muncd la locurile de munc[ qi modul

de aplicare a listelor ramurale de lucrdri pentru care

pot fi stabilite sporuri de compensare pentru rnunca

prestatd in condilii nefavorabile, aprobat prin

Hotirirea Guvernului nr.l335 din 10.10.2002.

- 0,5 mii lei, prerniu unic calculat

qi achitat;

Art.30(2) din Legea nr.2l0 din 23.11.2018 privind

sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar.

- 5.4 mii lei, supraplata

contribu{iilor de asigurdri

sociale, in rezultatul calcul[rii
incorecte a plalilor salariale;

- l,l mii lei, supraplata primei de

asigurlri rnedicale obligatorii,

in rezultatul calculdrii incorecte

a plStilor salariale.

0,6 mii lei, diurne calculate Ei

achitate;

Pct.2, 22, 24 din Regulamentul cu privire la

delegarea salaria!ilor entiffililor din Republica

Moldova, aprobat conform Anexei nr.I la Hotarirea

Guvernului nr.l0 din 05.01.2012,

- 0,7 rnii lei, cheltuieli pentru

transport calculate qi achitate

persoanelor neangajate in cadrul

direcfiei;

Pct.2, l5 din Regulamentul cu privire la delegarea

salarialilor entitAtilor din Republica Moldova.

aprobat confom Anexei nr. I la I Iotdrirea

Guvernului nr.l0 din 05.01.2012.

2. Cheltuieli suportote cu incdlcores reglementdrilor de procedurd ?n sumd totold de

401,0 mii lei, inclusiv:

I 18,3 mii lei, salariu calculat qi

achitat pentru cumularea altor

func{ii in timpul prevdzut a

orelor de program a funcliei de

bazd, preoum qi desfEqurarea

activiffitii didactice supra limitei
de 6 ore slptdrninal, volurnul

functiei de bazd fiind executat

Art.95(2), 106,267(1) din Codul Muncii nr.l54-XV

din 28.03.2003, art.25(2) lit.c) din Legea cu privire

la funclia publicd qi statutul func{ionarului public

nr.l58-XVI din 04.07.2008, pct.4, 5, 6 din Anexa

nr,4 Regulile privind desfbEurarea muncii prin

cumul a funcfionarului public la Flotarirea

Guvernului nr.20l din I 1.03 .2009 privind punerea



l

cu depaqirea duratei normale a

timpului de muncd;

in aplicare a prevederilor Legii cu privire la funcfia

publicd gi statutul funclionarului public nr.l58-XVI

din 04.07.2008, pct.13, l7 din Conven{ia colectiv[

(nivel de ramurd) pe anii 2016-2020 nr.444 din

25.03,2016, incheiatd intre Ministerul Educafiei 9i

Consiliul General al Federaliei Sindicale a

Educa{iei Ei $tiin1ei.

- 282,7 mii lei, spor pentru

nocivitate calculat qi achitat, in

lipsa atest6rii locurilor de

muncl qi aprecierii gradului de

nocivitate;

Art.29 alin.(6) din Legea nr.355 din 23.12.2005 cu

privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar.

pct.9 alin.l) din Hotdrirea Guvernului nr.381 din

13.04.2006 "Cu privire la condiliile de salarizare a

personalului din unitalile bugetare", pct.2 din

Regularnentul cu privire la evaluarea condi(iilor de

muncd la locurile de muncd ;i modul de aplicare a

listelor ramurale de lucrdri pentru care pot fi
stabilite sporuri de compensare pentru lnunca

prestatd in condilii nel'avorabile. aprobat prin

Hotdrirea Guvernului nr.1335 din 10.10.2002.

-

3, incdlcdri ale regulilor privind ocltiziliile publice:

- Dosarele achizifiilor publice nu

sunt cusute, qtampilate qi

numerotate.

Art.43 din Legea privind achiziliile publice nr.l31

din 03.07.2015, pct.6 din Regulamentul cu privire la

intocmirea ;i pdstrarea dosarului achiziliei publice,

aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.9 din

17.01.2008.

Autoritatea contractantd nu a

realizat pIanifi carea trimestrialI
qi anualS a achiziliilor publice

Art.l3 alin.l lit.(b) din Legea privind achiziliile

publice nr.96-XVI din 13.04.2007 , arl.l4 alin. I lit.
(a) din Legea privind achiziliile publice nr.l3l din

03.07.2015, pct.2l din Regulamentul cu privire la

modul de calculare a valorii estirnative a

contractelor de achizilii publice qi planificarea

acestora, aprobat prin Hotf,rirea Guvernului nr.l404

din 10.12.2008 Ei Regulamentul cu privire la modul

de planificare a contractelor de achizilii publice.

aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.l419 din

28.t2.20t6.

4. inciitcdri la olimentatio copiil ,r ;i elevilor :

- Nu s-au respectat norme

hnanciare pentru alimenta!

copiilor qi elevilor d

instituliile de invafdrni

subordonate .

e

a

n

rt

Ordinele Ministerului educaliei "Cu privire la

aprobarea normelor financiare pontru alimcntarea

copiilor/elevilor din instituliile din invd!6mint"

nr.42 din 28.01.2013. nr.1220 din 30,12.2013.



"rszil 
din 30. 12.2014, nr.J 59 din 18.08.2016.

inc:iar-contobile,cefiuinJluen(ilcorectiludineu

tn reg istrdril or co nto bil e

Artt?(4) dtn Legea contabiliti{ii nr'113-XVI din

Pct.3.3.56 din Ordinul men[ionat anterior.

21 .04.2007, pct. L4.3.3 1 , 1 .4.3 .32, 3.3. 1 din Planul

de conturi contabile in sistemul bugetar qi Norrnele

rnetodologice privind evidenfa contabila qi

raportarea financiard in sistemul bugetar, aprobate

prin Ordinul Ministerului finan!elor nr.216 din

28.r2.2015.

- Evidenfa analiticd a miiloacelor

fixe nu s-a finut Pe fi;e de

inventor seParate Pe fiecare

obiect de evidenfa.

- Nu s-au atribuit numere de

inventor unor miiloace fixe.
Art24 d:^ Legea contabilitdlii nr.l13-XVI din

27.04.2007, pct.65 qi 7l din Regulamentul privind

inventarierea, aprobat prin Ordinului Ministerului

Finanfelor nr.60 din 29.05 .2012.

N-a fost efectuat[ inventarierea

anuald a blanchetelor de strictl

evidenfd a decontArilor qi

obligafiilor pentru confirmarea

veridicit[1ii qi autentific[rii

datelor evidenlei contabile qi

rapoartelor flnanciare anuale'

A,t tq din Legea contabilitalii nr.l 13-XVI din

27,04.2007, pct.l2, 15 din Instrucliunea cu privire

la eviden{a contabi16 in instituliile publice,

aprobatd prin Ordinul Ministerului Finanlelor nr'93

din 19.07.2010, pct.1.4.3.7 din Planul de conturi

contabile in sistemul bugetar Ei Normele

metodologice privind evidenla contabilS qi

raportarea financiarf, in sistemul bugetar, aprobate

prin Ordinul Ministerului finanlelor nr.2l6 din

28.t2,2015.

- Nu s-a respectat graficul de

circulalie a documentelor,

privind termenele de Prezentare

a documentelor Primare in
contabilitate, actele de trecere la

cheltuieli a mirfurilor Pentru

necesit6lile institufiei qi unele

acte de decontare a bunurilor

materiale au fost intocmite cu

intirziere pentru citeva perioade

de gestiune (2-5 luni) ;i
reflectate in eviden(a contabild

I la cheltuieli. in alta perioada de

gestiune decit cea in care a fost

ef-ectuatd operatiunea.
p.tS:.ql din Regulamentul cu privire la

transportarea elevilor, aprobat prin Hot[rirea

Guvernului nr.903 din 30.10.2014, pct.5.7-5.10 din

Instrucliunea privind completarea qi prelucrarea loii

de parcurs pentru autobuze, pct.6 din lnstrucfiunea

privind completarea Ei prelucrarea foii de parcurs

pentru autoturisme, aprobate conform anexelor nr'2

qi nr.3 la ordinul Departamentului Analize Statistice

qi Sociologice nr.108 din 17.12.1998.

N-au fost perfectate Pentru un

schimb de munci foile de

parcurs, nu s-a indicat in ele

migcarea combustibilului,

marca, restul la Plecare qi la

sosire, consumul normat Ei

efectiv, punctele de Plecare Ei

destinafie, timpul Plec[rii qi

sosirii de pe curs6, liPsesc

sernndturi le benefi ciarului

- Consiliul raional Cimiqlia nu a

aprobat nurndrul-limitd al

Pct. 2 din Hotf,rirea

30.12.2005 "Privind

Guvernului nr.l404 din

reglementarea utilizarii



unitAtilor de transport qi a

parcursului-lirnitl anual (km)

pentru fiecare unitate, in scopul

reglementlrii utilizdrii qi

optimizdrii cheltuielilor

destinate intre{inerii

transportului aflat in dotarea

Directiei InvdtEmint General.

autoturismelor de serviciu de cdtre autorit[tile

administrafiei publ ice"

DirecIia aprobatn-a

traseul/itinerarul cuprinzind

punctele de oprire (irnbarcare-

debarcare), orarul de

transportare qi spafiile de

parcare pentru fjecare mijloc de

transport in parte, ulterior, cu

obf inerea avizului din partea

subdiviziunii teritoriale a

lnspectoratului General al

Poliliei; declararea orelor de

incepere a cursurilor pentru a

of'eri tirnpul necesar

transportdrii elevilor in cazvl

et-ectuarii rnai multor curse de

cdtre un rnijloc de transport.

Pct.49 subpct.3), 8) din Regulamentul cu privire la

transportarea elevilor, aprobat prin Hotdrirea

Guvernului nr.903 din 30.10.2014.

6. Surplusuri tn sumd cle 1,3 mii lei ;i lipsuri tn voloare de 9,5 mii lei, in rezultatul

inventarierii valori lor materiale.

5 I.M.S.P. Spitalul raional Cimiqlia

ttt*ttrirln,, *r*d trtrild il, 247,0 mii tei , suportile ne?ntemeiot

- Acordarea aisiten{ei medicale

spitaliceEti persoanelor fizice

fbrd domiciliu permanent

(boschetari) qi pdturi social

vulnerabile, care ur[tau a fl
efectuate din contul Consiliului

raional C i mi q I ia @q!!!g1glI_

Pct.14 din Anexa nr.l al Regulamentului cu privire

la modul de constituire qi de utilizare a miiloacelor

special ale instituliilor medico-sanitare de toate

nivelurile, aprobat prin Hot[rirea Guvernului

nr.928 din 13.08.2007

2. Cheltuieli suportste cu incdlc

1430,6 mii lei:

rea reglententiirilor de procedurd in sumd totald cle

- Ajutorul material qi premii

calculate gi achitate angajalilor,

in baza ordinelor

conducdtorului, care au lost

emise cu intirziere.'

oOut Vrncii nr.154-XV din 28.03.2003,

pct.4 al cap.l, pct.l al cap.lll din Regulamentul

intern privind premierea Ei acordarea a.iutorului

material salarialilor IMSP Spitalul raional Cimiqlia.

-

3. incdtcdri ole regulilor finoncior-contqbile, ce o influen(il corectitudineo

inregistrdrilor contsbile :

- Persoanele de rdspundere

material n-au finut registrele de

Art.l7 din Legea contabilitatii nr.l l3-XVI din



lnagazine pentru evidenfa

analitica a valorilor material,

prin ce n-a fost asigurat[

integritatea qi controlul asupra

folosirii corecte a bunurilor

material;

N-a fost efectuat[ inventarierea

blanchetelor de strictd evidenfd,

precum qi inventarierea

decontirilor Ei obligaliilor

pentru confinnarea veridicitdlii
qi autentificdrii datelor evidenlei

contabile Ei rapoartelor

financiare anuale.

27.04.2007

Art.24 din Legea contabilitdlii nr.l l3-XVI din

27.04.2007, pct,3,65,7 1 din Regulamentul privind

inventarierea, aprobat prin Ordinului Ministerului

Finan(elor nr.60 din 29.05.2012.

- N-a fost resPectat[

periodicitatea stabilita pentru

veriflcarea corectitudinii linerii
eviden[ei medicamentelor in

f-armacia Ei in sec{iile Spitalului.

Pct.5 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului

Sdndt6Jii cu privire la asisten{a cu medicamente a

bolnavilor spitalizali nr322 din 22.1 1.2002, aprobat

prin

- Tabelele de ponta.i pentru

evidenla timpului de lucru a

angajalilor, nu au fost intocmite

qi completate.

Art.106 din Codul Muncii nr. 154-XV din

28.03.2003, art.l9 din Legea contabilitSlii nr.ll3-

XVI din 27,04.2007.

- Activele neutilizate, &u fost

acordate in locafiune fErd a fi
desfb;uratd procedura de

licitafie "cu strigare" sau o altd

procedurd stabilitd de

autoritatea abilitat6.

Pct.22 din Regulamentul cu privire la modul de dare

in locafiune a activelor neutilizate, aprobat prin

Hotdrirea Guvernului nr.483 din 29.03.2008.

- A fbst dep[qita norma stabilita a

stocurilor de medicamente

existente in institu[ie la situa[ia

01 ianuarie a fiecirui an.

Ordinul Ministerului Sdnatatii cu privire la

aprobarea nonnativelor stocurilor de valori

materiale nr.857 1241 -A din 27 .12.2010,

In unele foi de parcurs nu s-a

indicat miqcarea

cor-nbustibilului, marcao rest la

plecare, la sosire, consumul

nonnat, efectiv, nu se indicd

permanent kilometrajul la

sosire.

Pct.6 din Instrucfiunea privind completarea qi

prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme,

aprobat prin Ordinul Departamentului Analize

Statistice qi Sociologice nr.l08 din 17 .12.1998'

4. Inciilcdri in domeniul achizi(iilor publice :

Autoritatea contractantd, in

dispozi(ie de creare a grupului

de lucru, nu a stabilit funcfiile

fiecarui membru al grupului in

parte, necesare Pentru a fi

exercitate in cadrul procedurilor

de achizitii publice.

Pct.5 din Regulamentul cu privire la activitatea

grupului de lucru pentru achizitii, aprobat prin

Hotdrirea Guvernului nr.l380 din 10.12.2007 ,

pct.1 8 din Hotarirea Guvernului nr.667 din

27.05.2016 pentru aprobarea Regularnentului cu

privire la activitatea grupului de lucru pentru



achizilii

5. Aufost depistote surplusuri in sumd de 4,8 mii lei;i lipsuriin sumd de 0,3 mii lei,

in rezultatul inventarierii bunurilor material si medicamentelor.

6 GM Ialpujeni

1. Cheltuieli in sumd totald de 9,2 mii lei, suportole neintemeial, inclusiv:

- 2,7 mii lei, indernniza{ii de

concediu calculate qi achitate

nelegitim angaja{ilor, in

rezultatul unor gregeli de calcul

depistate la stabilirea perioadei

de decontare pentru calcularea

salariului mediu precum qi plata

neintemeiatd suplirnentard
pentru 3 zile la concediu.

Art.ll4 (1) lit.a), e) din Codul Muncii Legea

nr.154-XV din 28.03.2003, pct.l5(2) lit.c) a

capitolului IV din Convenlia colectivd nr.444 din

25,03.2016, pentru anii 2016-2020 (nivel de

rarnurd).

4,5 mii lei, plAli salariale

calculate qi achitate neinterneiat

persoanei cu funcfii de

rdspundere, in rezultatul

prestArii rnuncii didactice in
orele de program la locul de

muncd debazd;

Art.30 alin.(2) din Legea cu privire la sistemul de

salaizare in sectorul bugetar nr.355-XVI din

23.12.2005 Ei pct.5 din Anexa nr.l la Hotarirea

Guvernului nr.38l din 13.04.2006 "Cu privire la

condiJiile de salarizare a personalului din unitalile

bugetare".

- 1,7 mii lei, supraplata

contribufiilor de asigurdri

sociale, in rezultatul calcul[rii
incorecte a pldtilor salariale;

- 0,3 rnii lei, supraplata primei

de asigurari medicale

obligatorii, in rezultatul

calcul6rii incorecte a pl6{ilor

salariale

2. Chettuieli suportute cu incdlcqreu reglementdrilor de procedurd tn sumd totold de

7,0 mii lei:

- Pldti salariale calculate Ei

achitate angaja{ilor, pentru

funcjiile cumulate in timpul

orelor de program a funcliei de

bazd.

Art.106, 267 (l) din Codul Muncii nr.l54-XV din

28.03.2003

7 Sec(ia cul urI, tineret qi sport Cimiqlia

l. Cheltuieli in sumii totald de 183,0 mii lei, suportute neintemeiot, inclusiv:

24,5 rnii lei, prernii unice

calculate qi achitate

conduc[torilor secfiei cu ocazia

slrbdtorilor de iarn6, in lipsa

deciziilor Consiliului raional

Pct.8 subpct.3 din Hotdrirea Guvernului nr.33l din

28.05.2012 privind salarizarea funcfionarilor

publici.



Cimislia
Att2l di, Leg.ea nt.27} din 23'll'2018 privind

sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar'
- n ,7 mii lei, Premiu unic

calculat qi achitat angajalilor

$colii de arte Cimiqlia, cu

prileiul sdrbdtorilor de iarn6, in

lipsa mijloacelor alocate din

contul economiei
FcrfO Oin Not. la Anexa nr'16 din Hotdrirea

Guvernului nr.38l din 13.04.2006 "Cu privire la

condiliile de salarizare a personalului din unitalile

bugetare"

achitate nelegitirn funclionarilor

publici, Pentru didactice

prestate in orele de Program la

locul de munc[ debazd

-ZOS mii lei, PlAti salariale

ArtJl4 , pctr litera c) din Codul Muncii Legea

nr.l 54-XV din 28.03'2003
- 0,5 mii lei, indemnizalia Pentru

concediu ordinar achitatd in

plus angajafilor, pentru perioada

aflarii in concediu nePl6tit

ffie unice de salarizare aprobate

prin Hotdrirea Guvernului nr.38l din l3'04'2006

"Cu privire la condiliile de salarizare a personalului

din unitalile bugetare".

- 03 mii lei, ajutor material

achitat in plus angajafilor ,

pentru perioada afldrii in
concediu nepl6tit

ArtT rli*t di" Legea nr.289 din 22'07 '2004

privind indemnizaliile pentru incapacitatea

temporard de muncd qi alte prestatii de asigurdri

sociale

- 1,2 mii lei, indemniza[ra Pentru

incapacitatea temPorard de

muncd, in rezultatul

l2,o mii lei, suPraPlata

contribu[iilor de asigurdri

sociale, in rezultatul calcul6rii

incorecte a Pl[tilor salariale;

43 mii lei, suPraPlata Primei

de asigur[ri medicale

obligatorii, in rezultatul

calculSrii incorecte a Pl6[ilor

salariale

2. Cheltuieli suPortote

898,9 mii lei:

iu i*1*r*igrr*narilor cle procedurd tn sumd totold de

ffintabilitalii nr.ll3-XVI din

27.04.2007.
- Ptatile salariale calculate qi

achitate persoanelor angaiate Pe

bazd de contract Pe Perioadd

determinate, Pentru Prestarea

serviciilor, in liPsa

documentelor confi rmative

-r. incdlcdri ole regulilor .fi n o n c i o r-c o n t o b i I e, ce fiu ittJluen(il corectitudineu

inregistrdrilor contubile :

@entul cu privire la devizele de

cheltuieli a instituliilor publice Ei reparrizarea pe
-in inttitufia publicd finanfatd de

la buget, nu s-a intocmit

devizele de cheltuieli in



corespundere cu rnijloacele

financiare repartizate pentru

anul respectiv, cu anexarea

calculelor de justificare a

cheltuielilor pentru fiecare

articol qi alineat de cheltuiald al

clasifi cafiei economice.

luni a bugetelor unitAlilor administrative-teritoriale.

aprobat prin Ordinul Ministerului finan{elor nr.I 17

din 29.12.2007, pct.3, 4 din Regulamentul cu

privire la devizele de cheltuieli ale instituliilor

bugetare qi repartizarea bugetelor locale, aprobat

prin Ordinul Ministerului finan{elor nr.l72 din

16.12.2014

- Evidenla qi miqcarea

mijloacelor fixe n-a fost finutd
pe fiecare obiect in parte in
expresie cantitativ-valoric, dupd

fiecare gestionar

Pct.3.3.59,3.3.66 din Planul de conturi contabile in

sistemul bugetar qi Normele metodologice privind

evidenla contabild qi raportarea financiard in

sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministerului

Finanfelor nr.216 din 28. 12.2015.

Unele persoane de rdspundere

rnaterial6 n-au (inut registrele

de magazie pentru eviden{a

analitica a valorilor rnateriale.

Art.l7;i art.19 din Legea contabilitd[ii nr.ll3-XVI

din 27 .04.2007 , pct. 15, l9 din Instrucfiunea cu

privire la evidenla contabil5 in institu{iile publice.

aprobat[ prin ordinul ministrului finanfelor nr.93

din 19.07.2010, pct.3.3.86 din Planul de conturi

contabile in sistemul bugetar qi Nonnele

metodologice privind evidenla contabild qi

raportarea financiard in sistemul bugetar, aprobate

prin Ordinul Ministerului Finanlelor nr,2l6 din

28,t2.20t5,

- Contabilitatea n-a efectuat

inventarierea blanchetelor de

strictd eviden{6, precum gi

inventarierea decontdrilor si

obligafiilor

Art.24 din Legea contabilitatii nr.ll3-XVI din

27.04.2007, pct.65, 7l din Regulamentul privind

inventarierea, aprobat prin Ordinului Ministerului

Finantelor nr,60 din 29.05.2012.

- Conduc[torul nu a incheiat cu

persoanele gestionare contracte

cu privire la rdspunderea

rnaterialS individualS deplina,

pentru asigurarea integrit6tii

valorilor material aflate la

p[strare, primite, predate

Art.339 (l) din din Codul Muncii nr.l54-XV din

28.03.2003, pct. 1.4.3.9 din Planul de conturi

contabile in sistemul bugetar Ei Normele

metodologice privind evidenla contabil6 gi

raportarea financiard in sistemul bugetar, aprobate

prin Ordinul Ministerului Finanfelor nr,216 din

28.t2.2015

Nu a fost intocmit Ei completat

tabelul de pontai pentru

evidenfa tirnpului de lucru a

angajalilor $colii de arte

Cimiqlia

Art.106 din Codul Muncii nr. I 54-XV din

28.03.2003, art".19 din Legea contabilitafii nr.ll3-

XVI din 27.04.2007, pct.3.2,2 din Instruc{iunea

Ministerului Finan[elor nr.2l6 din 28.12.2015 cu

privire la aprobarea Planului de conturi contabile qi

a Normelor metodologice privind eviden{a contabilI

qi raportarea financiard in sistemul bugetar

- Nu s-a elaborat politica de

contabilitate

Ordinul ministrului finan{elor nr.92 din 24.06.2013

cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip

pentru institulile oublice, art.l6 din Legea



Contabilitatea n-a asigurat

controlul asupra organizdrii

corecte a eviden[ei contabile,

precum ;i controlul integritAtii

bunurilor materiale

contabilitalii nr.l l3-XVI din 21 .04.2007 .

Clasifica{iei bugetare, aprobatd prin Ordinul

ministrului finanlelor nr.9l din 20. 10.2008.

pct.1.4.1.4 lit.b) Normele metodologice privind

evidenla contabil6 qi raportarea financiard in

sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministerului

finanlelor nr.216 din 28.12.2015.

Pct.1.4.1.6 din Normele metodologice privind

evidenla contabilS qi raportarea financiar[ in

sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministerului

finanlelor nr.216 din 28.12.2015.

- in institufiile subordonate

secfiei, nu este resPectat

graficul de circula[ie a

documentelor, privind

termenele de prezentare a

documentelor primare in

contabilitate

Art.l9 din Legea contabilitElii nr.l l3-XVI din

27,04.2007, pct.l2, 15 din Instrucliunea cu privire

la evidenla contabila in instituliile publice. aprobatd

prin ordinul ministrului finanfelor nr.93 din

19.01 .2010, pct.l .4.3.7 din Planul de conturi

contabile in sistemul bugetar qi Nonnele

metodologice privind evidenla contabilI Ei

raportarea financiard in sisternul bugetar, aprobate

prin Ordinul Ministerului Finanlelor nr.216 din

28.t2.2015.

- Foile de parcurs nu sint

indeplinite zilnic gi nu se indicd

miqcarea combustibilului,rest la

plecare, la sosire, nu se indicd

permanent timpul plec[rii qi

sosirii de pe curs[, lipsesc

semndturi le benefi ciari lor

Pct.6 din Instruc!iunea privind cornpletarea gi

prelucrarea fbilor de parcurs pentru autoturisme.

aprobate conform anexelor nr.2 qi nr.3 la ordinul

Departamentului Analize Statistice qi Sociologice

nr.l08 din 17.12.1998.

Materialele pentru repara{ii

curente s-au trecut la pierderi in

baza actelor de decontare de

fonnd liberd, potrivit unit6{ilor

de ambalai, fErd indicarea

suprafelelor de incdperi reparate

si a volumului concret de lucru

Art.l3 alin.2 lit.d), 0, art.l1 , l9 din Legea

Contabilit6fii nr. I I 3-XVI din 27 .04,2007

4. incdtcirri ole regulilor privind tclrizi1iile publice

- Nu este creat grupul de lucru

responsabil de realizarea

achiziliilor publice in cadrul

institutiei

- Darea de seamd privind

realizarea achizi{i ilor publice de

valoare micd nu este prezentatd

la Agenfia Achizifii Publice, din

subordinea Ministerului

Art.13, l4 din Legea privind achiziliile publicc

nr.96-XVI din 13 .04.2007, art.l3 din Legea privind

achiziliile publice nr.l3 1 din 03.07 .2015.

Pct.24,25 din Regularnentul cu privire la achiziliile

publice de valoare mic6, aprobat prin Hotdrirea

Guvernului nr.665 din 27 .05.2016



llnantelor

- Dosarele achiziliilor publice nu

sint cusute, EtamPilate qi

numerotate, ca sd asigure

integritatea acestora Ei sd

exclude sustragerea sau

inlocuirea inscrisurilor Pe care

acestea le conlin

Art.43 din Legea privind achizifiile publice nr.l3l

din 03.07.2015, pct.6 din Regulamentul cu privire la

intocmirea qi pdstrarea dosarului achiziliei publice,

aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.9 din

17.01.2008.

- Autoritatea contractantd n-a

realizat p I ani fi carea trimestriald

qi anual5 a achiziliilor Publice

Art.13, alin.l lit.(b) din Legea privind achizi{iile

publice nr.96-XVI din 13.04.2001, art'14 alin.l

lit.(a) din Legea privind achiziliile publice nr.l3l

din 03.07.2015, pct.2l din Regulamentul cu privire

la modul de calculare a valorii estirnative a

contractelor de achizi{ii publice qi planificarea

acestora, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 1404

din 10.12.2008, Regulatnentul cu privire la rnodul

de planificare a contractelor de achizilii publice,

aprobat prin Hot[rirea Guvernului nr.l419 din

28.t2.2016.

,sumdtle60,8miileiinrezultatulinventarierii

bunurilor material.

GM Porumbrei8

- 1,5 mii lei, indemnizafii de

concediu pentru particiParea la

sesiune, achitate , in urma

includerii in calcul a salariilor

tarifare si nu medii.

Pct.2, 14( I ) din Anexa nr.l la Hotdrirea Guvernului

nr.426 din din 26.04.2004 cu privire la aprobarea

modului de calculare a salariului mediu.

- 36,1 mii lei, indemnizafii Pentru

concediu pldtite incorect

cadrelor didactice, in rezultatul

includerii eronate in calculul

concedialelor a ajutorului

material, in consecinld a unor

greqeli de calcul dePistate la

stabilirea perioadei de decontare

pentru calcularea salariului

rnediu.

Arr.l14 (1) lit.a), e), 165 (1), (3) din codul Muncii

Legea nr.154-XV din 28.03.2003, pct 4, 5 din

Anexa nr.l la Hotdrirea Guvernului nr.426 din

26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare

a salariului mediu, pct 17 a capitolului IV din

Conven(ia colectiva la nivelul rarnurii Educa[ie Ei

$tiintA pentru a.201I -201 5, inregistratd la

Ministerul Muncii, Protec{iei Sociale qi Familiei sub

nr.2 la 12.01.201l, preoum ;i pct.l5(2) lit'c)a

capitolului IV din Conven{ia colectivd nr.444 din

25.03.2016 pentru a.2016-2020 (nivel de ramur[)

- 1,9 mii lei, spor Pentru

vechime in muncd calcul1,1

mii lei lat qi achitat

Art.29 alin.(3) din Legea nr.355 din 23'12.2005 cu

privire la sistemul de salarizarein sectorul bugetar,

pct.6 Condiliile unice de salarizare a personalului

din unitSlile bugetare aprobate prin din Flotarirea



Guvernului nr.38l din 13.04.2006 "Cu privire la

condi[iile de salarizare a personalului din unitalile

bugetare in baza Refelei tarifare unice'', pct.g, l4

din Hotdrirea Guvernului nr.80l din 20.01.2007

"Pentru aprobarea regularnentului ,cu privire la

rnodul de calculare a perioadei de muncd in vederea

acord[rii sportului pentru vechime in muncd

personalului din unitalile bugetare"

Art.970 (1) din Codul Civil nr.l107 din 06'06.2002.- 1 l,l mii lei, premii calculate qi

achitate pentru serviciile

prestate conform contractelor de

restdri servicii
Pct.l0 din Note la Anexa nr.l6 din Hotdrirea

Guvernului nr.381 din 13.04.2006 "Cu privire la

condi{iile de salarizare a personalului din unitalile

bugetare"

- 33,3 mii lei, plAli salariale

calculate qi achitate

func{ionarului Public, in

rezultatul prest[rii muncii

didactice in orele de Program la

locul de muncd de bazd, in

rezultatul calcul[rii conform

listelor de tarifare qi nu in regirn

de platd cu ora.

- 18,2 mii lei, suPraPlata

contribuliilor de asigur[ri

sociale, in rezultatul calcularii

incorecte a platilor salariale;

-3,6 rnii lei, supraplata Prirnei
de asigurdri medicale

obligatorii, in rezultatul

calcularii incorecte a Pl5!ilor
salariale

Z@orJinoncior-cotttobile,ceouin/luen|otcorectiludineg
inregistrdrilor conlabile :

Art. tOO din Codul Muncii nr' 154-XV din

28.03 .2003, art.l9 din Legea contabilit6{ii nr.l l3-

XVI din 27.04.2007, pct,3.2.2 din Instrucfiunea

Ministerului Finanfelor nr.2l6 din 28.12.201-5 cu

privire la aprobarea Planului de conturi contabile qi

a Normelor metodologice privind evidenla contabilI

qi raportarea financiar[ in sistemul bugetar

GM Javgur

- Nu a fost intocmit qi comPletat

tabelul de pontaj Pentru
evidenla timpului de lucru a

cadrelor didactice qi a

personalului tehnico-

administrativ

Inrrhridn, tr^l trtald cte 30,2 mii lei, suportste nelntemeiot, inclusiv:

pct.+ Oin Note a Anexei nr.lO din Legea privind

sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar

nr.270 din 23.1 I .201 8.

1,3 rnii lei, plali salariale

calculate Ei achitate neintemeiat

Art.l9 din Legea contabilitalii nr.113-XVI din- ll,2 mii lei, pldli salariale

achitate pentru orele nelucrate



Zl.WZOO7, art.29 (6), 30 (5) din Legea nr'355-XV

din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare in

sectorul bugetar, pct.9 alin.l ) din Hotdrirea

Guvernului nr.38l din 13.04.2006 "Condi1iile unice

de salarizare a personalului din unitalile bugetare "

in func{ie de oPeratori in

perioada caldd

errtOS (t), (3) din Codul Muncii, Legea nr'154-

XV din 28.03.2003, art.l9 din Legea contabilitatii

nr.l I 3-XVI din 27.0 4,2007 , pct.4, 5 din Anexa nr' I

la Hotdrirea Guvernului nr.426 din 26'0.4'2001

privind aprobarea Modului de calculare a salariului

mediu.

- 1,6 mii lei, indemniza[ii Pentru

concediu pldtite incorect

angajalilor , in rezultatul

includerii eronat in calculul

concedialelor a unor greEeli de

calcul depistate la stabilirea

perioadei de decontare Pentru

calcularea salariului rnediu

mi art.34' din Legea cu privire la

sistemul de salarizare in sectorul bugetar nr'355-

XVI din 23,122005, art,l9 din Legea contabilitalii

nr. 1 13-XVI din 27 .04.2007 , art. I 3 
' 
l4r din

Condiliile unice de salarizare aprobate prin

Hotdrirea Guvernului nr.38l din 13.04'2006 "Cu

privire la condifiile de salarizate a personalului din

unitalile bugetare"

- 4,6 mii lei, ajutor material

calculat qi achitat neintemeiat

- 4,6 mii lei, suPraPlata

contribuliilor de asigurari

sociale, in rezultatul calculdrii

incorecte a pl6tilor salariale;

- 0,9 mii lei, suPraPlata Prirnei

de asigurdri medicale

obligatorii, in rezultatul

calcul[rii incorecte a Pl6lilor
salariale

cdlcoreureglementdrilordeprocedurd?nsumdtotaliide

4 17,9 mii lei, inclusiv:
Codul Muncii nr.l54-XV dinArt.128 din

28.03.2003

- 130,3 mii lei, salariu achitat

angajafilor Pentru lucru

indeplinit ca muncitori, de facto

operatori qi laborant in
conlonnitate cu contractile

individuale de munc6

ert.tOS f t), (3) din Codul Muncii, Legea nr'154-

XV din 28.03.2003, art.l9 din Legea contabilit[1ii

nr. 1 I 3-XVI din 21 .04.2007

- 206,5 rnii lei , ajutor material

calculat qi achitat angajalilor in

lipsa cererilor scrise de cdtre

anga;a!i

- 81,1 mii lei, indemnizalie de

conducere achitate

conducdtorilor instituliei pentru

lucrul indeplinit, in liPsa

deciziei Consiliului raional

Cimislia, prin coordonare cu

Pct.l din Note la Tabelul nr.2 al

Hot[rirea Guvernului nr.38l din

privire la condiliile de salarizare a

unitalile bugetare

Anexei nr.I la

13.04.2006 "cu

personalului din



Directia invdt[rnint

3. Incdlcdri ale regulilor tinanciar-contsbile, ce ou inJluen(at corectitudineo

inregistrdrilor contobile :

- Nu a fost intocmit Ei completat

tabelul de pontaj pentru

evidenfa timpului de lucru a

cadrelor didactice qi a

personalului tehnico-

administrativ

Art.l06 din Codul Muncii nr.l54-XV din

28.03.2003, art. l9 din Legea contabilitSlii nr. I l3-

XVI din 27.04.2007, pct.3.2.2 din Instruc{iunea

Ministerului Finan{elor nr.2l6 din 28.12.2015 cu

privire la aprobarea Planului de conturi contabile qi

a Normelor metodologice privind evidenla contabil6

Ei raportarea flnanciara in sisternul bugetar

l0 Direc(ia invi{Imint general

- 3 entitati (GR Sagaidac, Fetila,

Topala) n-au elaborate qi

aprobat Regulamentul intern cu

privire la modul de stabilire a

sporului pentru performanfd

personalului din unitSlile

bugetare

Art.16, 17, 27 din Legea nr.270 din 23.11.2018

privind sistemul unitar de salarizare in sectorul

bugetar, Anexele nr.3, 4,6 la Hotdrirea Guvernului

nr.l23l din 12.12.2018 pentru punerea in aplicare a

prevederilor Legii nr.27012018 privind sistemul

unitar de salarizare in sectorul bugetar

In l3 institulii (5 GR din

or.Cimiqlia $i 8 GR din

Sagaidac, Iurievca, Gradiqte,

Bogdanovca Veche, Javgur,

Maximeni, Troilcoe, Topala) n-

a fost elaborate gi aprobat

Regulamentul intern cu privire

la tipurile qi modul de stabilire a

sporurilor cu caracter specific;

ln l4 institulii (GM Javgur, GR

Valea Perjei, Satul Nou, Gura

Galbenei- 2, Albina, Porumbrei,

Sagaidac, Javgur, Maximeni,

Troi(coe, Suric, Fetifa, Topala)

n- fbst calculat qi achitat sporul

pentru perlormantd;

In 28 entiEli (6 GR din

or.Cimiglia, 22 GR Valea

Perjei, Selemet, Satul Nou,

Cenac, Gura Galbenei, Albina,

Porumbrei, Sagaidac, Lipoveni,

Munteni, Batir, Coqtangalia,

Iurievca, Gradiqte, Mereni,

Bogdanovca Veche, Javgur,

Maximeni, Ialpuieni, Troifcoe,

Suric, Topala) n-a fost calculat

qi achitat sportul cu caracter

specific;

- I institulie (GR Satul Nou) n-a

fbst calculatd si achitatS



diferenla de salariu;
- 1 institulie (GR Cenac) n-au

fost calculate qi achitate pldlile
compensatorii

ll GM Troi{coe

l. Cheltuieli in sumci totolii de 4, mii lei, suportote neintemeial, inclusiv:

3,0 mii lei, prernii anuale

calculate qi achitate neintemeiat

angaja{ilor

Pct.l lit.b)" lit.c), 3, 6 din Regulamentul privind

rnodul de calculare ;i platd a premiului anual

personalului din unitalile bugetare , aprobat prin

Hotdrirea Guvernului nr.180 din 11.03.2013.

- 0,5 mii lei, indemnizalii de

concediu calculate si achitate

neintemeiat

Art.l65(l) din Codul Muncii Legea nr.l54-XV din

28.03.2003, pct.2,4 din Modului de calculare a

salariului mediu, aprobat prin Hotarirea Guvernului

nr.426 din26-04.2004

- 0,8 mii lei, supraplata

contribufiilor de asigurdri
sociale, in rezultatul calculSrii
incorecte a pl6lilor salariale;

- 0,2 mii lei, supraplata primei

de asigurdri medicale
obligatorii, in rezultatul

calcul[rii incorecte a pldlilor
salariale

t2
centrul Raional de crea(ie a copiilor qi Adolescen{ilor cimiqlia

l, cheltuieli ?n sumd totald de 6,3 mii lei, suportote neintemeial, inclusiv:

l,l mii lei, indemniza{ii de

concediu, in urma includerii in
calcul a premiilor cu caracter

unic acordate cu ocazia
sdrb[torilor profesionale,

precum qi consecinld a unor
greqeli de calcul depistate la

calcularea salariului mediu

Art.165(l) din Codul Muncii Legea nr.l54-XV din

28.03.2003, pct.2, 3, 4 din Modul de calculare a

salariului mediu, aprobat prin Hotdrirea Guvernului

nr.426 din26.04.2004.

3,9 rnii lei, plAti salariale

calculate qi achitate, in
rezultatul includerii in plus a

sporului pentru performan[d

Art.16 alin.(3), (5) din Legea nr.270 din23.11.2018

privind sistemul unitar de salarizare in sectorul

bugetar, pct.7 din Regulamentul-cadru cu privire la
rnodul de stabilire a sporului pentru performan{d

personalului din unitalile bugetare, aprobat confbrrn

Anexei nr.3 la Hotdrirea Guvernului nr.l231 din

12.12.2018 pentru punerea in aplicare a

prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2018 privind

sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar.



J -1 mii lei, suPraPlata

contribufiilor de asigurdri

sociale in rezultatul calcul6rii

incorecte a Pldtilor salariale;

- O.Z *ii lei, suPraPlata Primei

de asigurdri rnedicale

obligatorii, in rezultatul

calcul6rii incorecte a Pl[1ilor

salariale.

GM Satul Nou

t uPortate n eintemeiol' inclusiv:

@uncii Legea nr.l54-XV din

28.03 .2003, pct.2, 4 din Modul de calculare a

salariului mediu, aprobat prin Hotdrirea Guvernului

nr.426 din26.04.2004

- ZJ mii lei, indemnizafii de

concediu, calculate qi achitate

neintemeiat angajafilor

gimnaziului, consecinli a unor

greqeli de calcul dePistate la

stabilirea perioadei de decontare

pentru calcularea salariului

- 0,5 mii lei, suPraPlata

contribuliilor de asigurdri

sociale in rezultatul calculdrii

incorecte a pldlilor sal44gle;

- O,t mii lei, suPraPlata Primei

de asigur[ri rnedicale

obligatorii, in rezultatul

calcularii incorecte a Pldlilor
salariale.

$efa Dircc(ie Finan(e 7A,*-2' Olga GORBAN


