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Abreviaturi  

 

 

Abreviaturi 

 

CJI – Centrul pentru Jurnalism Independent Instituție Privată 

 

ISA – Standardele Internaționale de Audit elaborate de IFAC (Federația Internațională a 

Contabililor) 

 

ISRS – Standarde Internaționle pentru Servicii Conexe 

 

Min Fin – Ministerul Finanțelor  

 

Indicații metodice - Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile 

necomerciale, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor din Republica Moldova nr. 188, din 

30.12.2014 

 

S.N.C. - Standardele Naționale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor 

din Republica Moldova nr. 118, din 06.08.2013 
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Raportul Auditorului Independent  

 

„Centrul pentru Jurnalism Independent” Instituție Privată, 

str. Șciusev 53, mun. Chişinău, Republica Moldova 

 

Opinie nemodificată 

În opinia noastră:  

- Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu reglementările și principiile 

contabile aplicabile instituțiilor private din Republica Moldova; 

- Rapoartele financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Acordurilor de 

Finanțare și principiile contabile aplicabile instituțiilor private din Republica Moldova, 

veniturile și cheltuielile pot fi ușor identificate;  

- Bunurile și serviciile au fost achiziționate în conformitate cu legea achizițiilor publice a 

Republicii Moldova și prevederile contabile care se aplică instituțiilor private din 

Republica Moldova; 

- Câștigurile și pierderile de la diferențele de schimb valutar sunt reflectate corect în 

evidența contabilă;  

- Impozitele, contribuțiile sociale și medicale au fost calculate și plătite în corespundere cu 

prevederile legislaței fiscale a Republicii Moldova; 

- Costurile salariale provenite din Proiect au fost înregistrate sistematizat și pot fi verificate 

prin documente justificative; 

- Cheltuielile efectuate au fost incluse în Bugetul Proiectului; 

- Cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu Bugetul Proiectului pe linii de buget și 

conform modificărilor aprobate; 

- Toate documentele sunt prezentate și păstrate conform cerințelor Acordurilor de 

Finanțare; 

- Rapoartele financiare pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 corespund cheltuielilor 

efectuate de-facto,  precum și activităților organizate. 

Baza pentru opinie  

Am efectuat auditul financiar al Instituției Private „Centrul pentru Jurnalism 

Independent” (în continuare "Instituție”) în conformitate cu Legea Republicii Moldova „Cu 

privire la activitatea de audit” nr. 61-XVI din 16.03.2007, Standardele Internaționale de Audit 

(ISA-uri) emise de IFAC (Federația Internațională a Contabililor), implicit cu ISA 800 

„Considerente speciale – auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele 

generale cu scop special”, cu ISA 805 „Considerente speciale – audituri ale componentelor 

individuale ale situațiilor financiare, elementelor specifice, conturilor sau aspectelor ale 
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situațiilor financiare”, precum și cu ISRS 4400 „Misiuni pe baza procedurilor convenite privind 

informațiile financiare”. 

Perioade de acoperire a auditului constituie: 01.01.2020 – 31.12.2020. Acest raport a fost 

elaborat în conformitate cu prevederile Termenilor de Referință, precum și ale capitolului 2, 

articolul 2.1 din Contractul privind prestarea serviciilor de audit nr. AG 32/2021 din 05 mai 2021 

care prevede expres că „obiectul contractului constă în efectuarea auditului financiar al 

Beneficiarului (perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020) („Contractul de servicii”). 

Constatările noastre sunt menţionate în Scrisoarea către Conducere, care sunt destinate 

exclusiv „Centrului pentru Jurnalism Independent”I.P. („Instituție”), donatorilor externi  cu 

scopul de a obține o asigurare rezonabilă că rapoartele financiare au fost întocmite în 

conformitate cu condițiile prevăzute în Acordurile de Finanțare și principiile contabile aplicabile 

legislației naționale. 

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru 

situațiile financiare 

 

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor 

financiare în conformitate cu Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în 

organizaţiile necomerciale şi completările la Planul general de conturi contabile, aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 06.08.2013 și Standardele Naționale de Contabilitate a 

Republicii Moldova cu aplicare din 01 ianuarie 2014, şi pentru acel control intern pe care 

conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de 

denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea 

capacității Entității de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspecte referitoare la 

continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția 

cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Entitatea sau să oprească operațiunile, 

fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. 

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 

raportare financiară al Entității. 

Responsabilitatea auditorului 

 

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care 

situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, 

fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. 

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că 

un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare 

semnificativă, dacă acesta există. 
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Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se 

poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile 

utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare. 

  Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și 

menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

• Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, 

cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns 

la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o 

bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate 

de fraudă este mai ridicat decît cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate 

de eroare, deoarece frauda poate presupune  înțelegeri secrete, fals, omisiuni 

intenționate, declarații false și evitarea controlului intern. 

• Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de 

audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra 

eficacității controlului intern al Entității. 

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al 

estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către 

conducere. 

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 

contabilității pe baza continuității activității și deteriminăm, pe baza probelor de audit 

obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții 

care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Entității de a-și continua 

activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie 

să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile 

financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm 

opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data 

raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina 

Entitatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității. 

• Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al 

prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare refletă tranzacțiile și 

evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă. 

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și 

programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice 

deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație că am respectat 

cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte 

despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde 

este cazul, măsurile de protecție corespunzătoare.  
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Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanța, stabilim care sunt 

aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care 

reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Decriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu 

excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a 

cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat 

în raportul nostru deoarce se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile de interes public să fie 

depășite de consecințele negative  ale acestei comunicări.     

Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a întocmit acest raport al auditorului 

independent este Pașinschi Cristina, auditor licențiat. 

 

 

 

Semnătura Auditorului:                      First Audit International S.A.  

 

Numele Auditorului care a semnat:   Pașinschi Cristina, auditor licenţiat 

Adresa Auditorului:                           str. M. Kogălniceanu, 61, MD-2004, oficiul 7, mun. 

Chişinău, Republica Moldova 

Data semnării:  12.07.2021 
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Scrisoare către Conducere (Management Letter) 

 

1. Informații despre Proiect și Entitate 

1.1. General 

Am auditat rapoartele financiare ale Centrului pentru Jurnalism Independent I.P. 

(„Instituție”). 

Instituția supusă auditului este „Centrul pentru Jurnalism Independent”, a fost înregistrată 

la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, cu nr. de înregistrare 0785 la 19.11.1998, 

cod fiscal (IDNO) 1009620000479. 

Amplasarea Instituției: str. Șciusev 53, mun. Chişinău, Republica Moldova. 

În conformitate cu prevederile Statutului, administrarea instituției, trebuie să fie asigurată 

de următoarele organe de conducere: 

• Adunarea Fondatorilor; 

• Consiliul de Supraveghere (componența este stabilită din 3 persoane, pentru un 

mandat de 4 ani); 

• Consiliul de Administrare (constituit din  7 membri);  

• Președintele Consiliului de Administrare; 

• Directorul executiv (este desemnat de Adunarea Fondatorilor pe o perioadă 

nedeterminată); 

• Cenzorul (este ales pe un mandat de 3ani). 

Evidența contabilă și managementul financiar al Instituției (inclusiv a Proiectelor), 

conform prevederilor documentelor de Proiect și Regulamentului, trebuie să fie asigurate de 

Entitate. 

 

2. Auditul 

Am fost angajați de către “Centrul pentru Jurnalism Independent” I.P. să efectuăm auditul 

în conformitate cu Contractul de audit nr. 32/2021 din 05.05.2021. 

 

2.1 Obiectivul auditului 

Obiectivul prezentului audit constă în a permite Auditorului să exprime o opinie că: 

• Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 113, din 

27.04.2007, S.N.C., Indicațiile metodice și altor reglementări contabile;   

• Rapoartele financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Acordurilor de 

Finanțare și principiile contabile aplicabile instituțiilor private din Republica 

Moldova.  

 

 



 
           

Î.M. “First Audit International” S.A. 

Raport al Auditorului AG 9/18 

Entitatea supusă auditului Instituția Privată 

“Centrul Pentru Jurnalism Independent” 

Data Raportului: 12.07.2021 

 

9 

 

 

2.2 Proceduri de audit 

Activitatea de audit a inclus următoarele considerații și proceduri specifice: 

a) Proceduri generale: 

• Am studiat și am obținut o înțelegere a Entității, Acordurilor de Cooperare și 

Aplicațiilor aferente, precum și altor Condiții Contractuale aplicabile. Procedurile 

au fost efectuate în baza unui eșantion aplicat pentru proiectele supuse auditării; 

• Am efectuat o evaluare a sistemului de control intern și al sistemului contabil al 

Instituției. 

b)  Proceduri de fond 

• Am efectuat proceduri de recalculare matematice pentru a detecta erori materiale 

sau denaturări semnificative; 

• Am verificat dacă achizițiile și procurările au fost efectuate în conformitate cu 

legislația în vigoare a Republicii Moldova; 

• Am analizat confirmări externe, inclusiv scrisori de confirmare bancare ale 

Asociației; 

• Am revizuit rapoartele financiare ale Proiectelor selectate. 

c) Proceduri de eligibilitate 

• Am verificat modalitatea de remunerare a personalului Instituției, implicit calculul 

și reținerea impozitelor, contribuțiilor de asigurări sociale și medicale aferente; 

• Am verificat dacă bunurile și serviciile au fost procurate exclusiv pentru scopurile 

finanțării și în perioada implementării proiectului; 

• Am analizat faptul dacă achizițiile de bunuri și servicii sunt în conformitate cu 

acordurile/ contractele și legislația corespunzătoare a Republicii Moldova; 

• Am efectuat verificări cu privire la faptul dacă toate achizițiile din eșantionul 

selectat au fost înregistrate în modul corespunzător. 

d) Proceduri specifice 

• Am verificat corectitudinea ținerii evidenței contabile și a conturilor care stau la 

baza facturilor originale; 
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• Am verificat credibilitatea veniturilor și cheltuielilor, precum și corectitudinea 

atribuirii lor pentru costurile Proiectelor selectate. 

e) Proceduri de analitică 

• Am efectuat analize de informații financiare cu date non-financiare; 

• Am examinat procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrare; 

• Am justificat prin verificarea documentelor confirmative un eșantion de operațiuni 

de achiziții înregistrate; 

• Am efectuat o revizuire analitică a conturilor contabile și am constatat faptul dacă, 

datele reflectate în Balanța de verificare coincid cu datele indicate în Situațiile 

financiare. 

f) Proceduri de eșantionare și alte mijloace de selectare a elementelor pentru testare 

Pentru efectuarea procedurilor de audit a fost determinat pragul de semnificație în 

mărime 48,351 MDL, care reprezintă 0.5% din veniturile aferente mijloacelor cu destinație 

specială obținute pentru anul 2020, în valoare totală de 9,670,281 MDL.  

Eșantionarea în Audit reprezintă testarea indicilor populației în cuantum mai mic de 

100%. Am efectuat eșantionarea statistică, selectarea arbitrară a proiectele implementate de către 

asociație pe parcursul perioadei 01.01.2020 – 31.12.2020, ce urmează a fi auditate.   

 

3. Constatări și Recomandări 

3.1 Management financiar și organizarea activității economico-financiare 

a) Conducerea Instituției este asigurată de către directorul executiv, Nadejda Gogu.  

b) Controlul intern în Entitate este asigurat de către conducerea Instituției. 

c) Ținerea evidenței contabile a Instituției este asigurată de către directorul financiar, 

Garbuz Eugenia.  

Contabilitatea în cadrul Instituției se ține  automatizat prin programul de contabilitate „1C 

versiunea 8”, în baza următoarelor acte normative: 

• Legea Contabilităţii a Republicii Moldova nr. 113-XVI din 27.04.2007; 

• Legea cu privire la Asociațiile Obștești nr. 837, din17.05.1996; 

• Standardele Naționale de Contabilitate (SNC), aprobate prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor din Republica Moldova nr. 118, din 06.08.2013; 

• Planul general de Conturi Contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor din 

Republica Moldova nr. 119 din 06.08.2013; 
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• Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile 

necomerciale, aprobate prin Ordinul Ordinul Ministerului Finanțelor din Republica 

Moldova nr. 188, din 30.12.2014; 

• Alte acte legislative și normative aferente. 

Evidența contabilă se ține în conformitate atât cu cerințele finanțatorilor, cât și cu 

principiile contabilității organizațiilor necomerciale din Republica Moldova.  

În cadrul întocmirii și prezentării Rapoartelor Financiare cu scop special pentru 

Donatori, Entitatea a utilizat metoda de casă în contabilizarea operațiunilor economice.  

Dat fiind faptul că s-a recurs la metoda eșantionării statistice au fost verificate 

aleatoriu tranzacțiile economice, în rezultat nu au fost identificate operațiuni contabile sau 

tranzacții care să nu fie înregistrate în sistemul de evidență contabilă. 

 

3.2  Situații financiare și aspecte relevante aferente acestora 

Obiectivul prezentului audit constă în exprimarea opiniei asupra veridicității 

informației prezentate în Situațiile financiare în corespundere cu prevederile Acordurilor de 

Finanțare și principiilor contabile aplicabile instituțiilor private din Republica Moldova. 

Situațiile financiare cuprind Bilanțul, Situația Veniturilor și Cheltuielilor, Situația modificărilor 

surselor de finanțare, prezentate mai jos. 

                                                         Bilanț 

 

Indicatori 
Sold la  

31.12.2019 31.12.2020 

Active imobilizate   

Imobilizări necorporale 47,983 39,050 

Imobilizări corporale în curs de execuție   

Terenuri   

Mijloace fixe 790,919 548,523 

Total active imobilizate 838,902 587,573 

Active circulante   

Materiale 231,369 217,293 

Creanțe comerciale și avansuri acordate 124,558 84,408 

Creanțe ale bugetului 4,088 9,631 

Creanțe ale personalului   

Alte creanțe curente, din care 348,367 253,806 

Creanțe privind mijloacele cu destinație specială  75,136 

Numerar 1,094,781 2,497,839 

Investiții financiare curente    

Alte active circulante 1,666 4,789 

Total active circulante  1,804,829 3,067,766 

Total active       2,643,731 3,655,339 

Capital propriu   

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți X  

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune X 16,349 

Aporturi inițiale ale fondatorilor   

Fond de active imobilizate 838,902 587,573 

Fond de autofinanțare 1,212,319 1,529,309 
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SITUAŢIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR 

Indicatori 
Perioada de gestiune 

31.12.2019 31.12.2020 

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială 11,572,098 9,670,281 

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială 11,572,098 9,670,281 

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială  0 0 

Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică) 
 

16,349 

Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică) 
  

Excedent (deficit) aferent altor activități  0 0 

Venituri din activitatea economică 142,332 5,774 

Cheltuieli din activitatea economică 142,332 5,774 

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică  0 0 

Cheltuieli privind impozitul pe venit 
  

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune  0 16,349 
 

 

 
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE PENTRU PERIOADA 01.01.2020-31.12.2020 

Indicatori 

Sold la începutul 

perioadei  de 

gestiune 

Majorări Diminuări 

Sold la sfîrșitul 

perioadei de 

gestiune 

Mijloace cu destinație specială 
    

Finanțări cu destinație specială din bugetul național 5,726 1,553  7,279 

Granturi 333,925 16,347,615 15,694,915 986,625 

Total mijloace cu destinație specială 339,651 16,349,168 15,694,915 993,904 

Fonduri 
    

Aporturi inițiale ale fondatorilor 
    

Fondul de active imobilizate 838,902 17,356 268,685 587,573 

Fondul de autofinanțare 1,212,319 826,221 492,882 1,545,658 

Alte fonduri 231,369  95,123 136,246 

Total fonduri 2,282,590 843,577 856,690 2,269,477 

Alte surse de finanțare     

Total surse de finanțare 2,622,241 17,192,745 16,551,605 3,263,381 

Indicatori 
Sold la  

31.12.2019 31.12.2020 

Alte fonduri 231,369 136,246 

Total capital propriu 2,282,590 2,269,477 

Datorii pe termen lung    

Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung  534,532 

Total datorii pe termen lung  534,532 

Datorii curente   

Finanțări și încasări cu destinație specială curente 339,651 459,372 

Datorii financiare curente   

Datorii comerciale și avansuri primite 6,664 25,551 

Datorii față de personal 204 7,600 

Datorii privind asigurările sociale și medicale   

Datorii față de buget 11,061 7,441 

Venituri anticipate curente  97,517 

Alte datorii curente 3,561 253,849 

Total datorii curente   361,141 851,330 

Total pasive   2,643,731 3,655,339 
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La verificarea corectitudinii întocmirii Situațiilor Financiare ale Instituției au fost constatate 

următoarele: 

- Soldurile finale de la finele perioadei precedente 31.12.2019 coincid cu soldul la 

începutul perioadei supuse auditului 01.01.2020;  

- Registrul contabil obligatoriu care servește drept bază pentru întocmirea rapoartelor 

financiare este Balanța de verificare (conform p. 1.17 din Politicile Contabile), divergențe nu au 

fost identificate; 

- Evidența imobilizărilor necorporale și corporale este ținută în conformitate cu Standardul 

Național de Contabilitate “Imobilizări Necorporale și Corporale”, cu prevederile Politicilor 

Contabile pentru anul 2020, aprobate de către conducerea Instituției; 

- În componența Imobilizărilor necorporale, am identificat imobilizări neamortizabile 

“Marca media azi”. Ținem să menționăm că în conformitate cu p.48 din SNC “Imobilizări 

necorporale și corporale”,  imobilizările date nu se amortizează, fiind supuse testului de 

depreciere în conformitate cu SNC „Deprecierea activelor”; 

- Ca urmare a verificării compartimentului Stocuri am constatat că, în componența 

materialelor au fot depistate active care sunt deținute de entitate mai mult de 12 luni. În 

conformitate cu p. 11 din S.N.C. „Stocuri” recunoașterea stocurilor se face ca active circulante 

dacă sunt utilizate în termen de 12 luni; 

- În conformitate cu p. 23 din Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în 

Organizațiile Necomerciale în conformitate cu politicile contabile pot înregistra finanțările și 

încasările cu destinație specială la venituri anticipate, ca ulterior pe măsura utilizării acestora să 

fie decontate la venituri curente; 

     -  Am efectuat o analiză a creanțelor și datoriilor Entității, am verificat sumele din lista 

prezentată de către Instituție cu balanțele de verificare pe conturi, în rezultat nu am constatat 

divergențe între lista prezentată și soldurile înregistrate în balanțele de verificare a conturilor de 

creanțe și datorii la situația din 31.12.2020; 

     -  Am expediat scrisori în adresa unor debitori și creditori importanți cu scopul de a primi 

confirmări externe care vor servi drept probe de audit relevante. Ca rezultat al confirmărilor 

primite  nu am constat divergențe cu datele evidenței contabile.    

 

- Am depistat în componența Creanțelor și Datoriilor curente, creanțe și datorii cu termen 

de proveniență mai mare de 12 luni, prin urmare în conformitate cu p. 32 din SNC „Capital 

propriu și Datori”i, acestea urmează a fi reclasificate la Datorii pe termen lung. 

 

- Mijloacele financiare primite în urma disemnării procentuale au fost contabilizate la 
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contul 425 Finanțări și Încasări cu destinație specială pe termen lung, tot o dată în conformitate 

cu p. 201, din Indicațiile metodice urmau să fie reflectate la venituri anticipate. Pe măsura 

utilizării acestora veniturile anticipate trebuiau să se decontează la venituri curente.  

 

Recomandare: 

 Se recomandă aplicarea procedurilor recomandate de către SNC și reclasificarea 

elementelor enunțate mai sus.  

 Ținem să menționăm că aceste eroari nu depășește pragul de semnificație stabilit, prin 

urmare nu sunt considerate erori semnificative care ar putea distorsiona informațiile prezentate 

în Situațiile Financiare. 

 

3.3 Managementul resurselor financiare 

Cheltuielile suportate de Instituție pentru activitățile de implementare a Proiectelor 

au fost efectuate în MDL. Cheltuielile sunt reflectate în baza documentelor justificative (conturi 

de plată, facturi de expediție, facturi fiscale, contracte, acorduri, etc) în momentul efectuării 

tranzacției. Procedurile de plată și gestionare a resurselor financiare ale I.P. "Centrul de 

Jurnalism Independent" sunt adecvate și corespund normelor naționale. 

Descifrarea soldului mijloacelor băneşti, existente la conturile bancare ale 

partenerului la finele perioadei auditate, este reprezentată în tabelul de mai jos. 

 

Soldul mijloacelor bănești ale I.P. „Centrul de Jurnalism Independent”  

Indicator Valoarea la 31.12.2019 

(MDL) 

Valoarea la 31.12.2020 

(MDL) 

Numerar în casă 584 74 589 

Numerar la conturi curente în 

monedă națională 

63 123 1 224 561 

Numerar la conturi curente în valută 

străină, reevaluat la finele perioadei 

de gestiune inclusiv: 

1 031 074 1 198 688 

USD 472 244 89 398 

GBP  42 

EUR 558 830 1 109 248 

Total 1 094 781 2 497 839 

 

Reevaluarea valutei efectuată la 31.12.2020 a fost efectuată conform cursului BNM 

la data încheierii exercițiului financiar. 
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3.4 Rapoarte financiare prezentate Donatorilor 

În urma procedurilor de audit aplicate pentru eșantionul selectat, am constat că, 

Instituția a prezentat Rapoartele financiare privind executarea bugetului Proiectelor pentru 

perioada anului 2020, în conformitate cu condițiile Contractelor de Grant.  

Entitatea a efectuat schimbul valutei destinate activităților Proiectului în valută 

națională (MDL) pe parcursul implementării proiectelor, în cauză de necesități și pe măsura 

epuizării mijloacelor bănești disponibile, la cursul de schimb stabilit în clauzele Acordurilor de 

Grant. Cheltuielile incluse în Raportul Financiar sunt exprimate atât în valuta Proiectului, cât și 

în MDL.  

 Finanțările primite de la donatorii externi sunt gestionate corespunzător, veniturile și 

cheltuielile pot fi identificate cu ușurință. Documentele contabile reflectă separat operațiunile 

legate de primirea și utilizarea mijloacelor cu destinație specială. 

O descifrare mai detaliată a proiectelor implementate de către Instituție pe parcursul 

perioadei auditate 01.01.2020 – 31.12.2020 este prezentată în Anexa 3. 

 

3.5 Taxe, Impozite și Contribuții 

Cheltuielile aferente remunerării angajaților se efectuează în baza legislației în 

vigoare. Instituția a calculat și virat organelor abilitate ale statului impozitul pe venit și 

contribuțiile de asigurări sociale și medicale în conformitate cu cotele stabilite de Codul Fiscal al 

Republicii Moldova, Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat și Legea Fondurilor Asigurării 

Obligatorii de Asistență Medicală pentru perioadele corespunzătoare. 

 

3.6 Recomandări asupra procedurilor contabile pe baza auditului precedent  

 

În Raportul Auditorului pentru anul 2017, au fost enunțate recomandări pentru 

entitatea supusă auditului, reiterate și în raportul pentru anul 2019, ce țin de calcularea royalty 

pentru angajații entității. 

Ținem să menționăm că I.P. “Centrul pentru Jurnalism Independent”, a continuat să 

calculeze royalty angajaților și să impoziteze venitul în conformitate cu art. 90’ din Codul Fiscal 

și în perioada supusă auditului. Totodată conducerea Instituției a prezentat un răspuns 

argumentat cu privire la metoda selectată de către ei, privind modul de remunerare a angajaților 

săi și metoda de impozitare aplicată.  

3.7  Conflict de interese 

În urma procedurilor efectuate nu au fost depistate conflicte de interese sau situații 

similare care ne-ar fi atras atenția reprezentând un risc sporit de fraudă sau eroare. 



 
           

Î.M. “First Audit International” S.A. 

Raport al Auditorului AG 9/18 

Entitatea supusă auditului Instituția Privată 

“Centrul Pentru Jurnalism Independent” 

Data Raportului: 12.07.2021 

 

16 

 

Dat fiind faptul că s-a recurs la metoda eșantionării statistice, tranzacțiile economice au 

fost verificate aleatoriu, în rezultat nu au fost identificate operațiuni contabile sau tranzacții care 

să nu fie înregistrate în sistemul de evidență contabilă. 

3.8 Achiziții 

Achiziționarea de bunuri și servicii a fost efectuată în corespundere cu politicile și 

procedurilor interne ale Instituției private „Centrul pentru Jurnalism Independent” și legea 

achizițiilor publice a Republicii Moldova. 

 

     3.9 Controlul intern 

Sistemul de control intern al Entității poate fi redat în modul următor: 

1. Supravegherea, monitorizarea și coordonarea activităților financiare a Instituției,  modul 

în care sunt utilizate fondurile, nivelul de eficiență și transparență, în conformitate cu legile 

şi standardele ţării, dar şi cu politica financiară a organizaţiei, este asigurată de Consiliul de 

Supraveghere;  

2. Strategia de activitate a Entității pe termen lung, aprobarea regulamentelor cu privire la 

organizarea și activitatea Instituției este asigurată de Consiliu de Administrare și 

Adunarea Fondatorilor;  

3. Controlul activității Entității este efectuat de Comisia de Cenzori (în prezent – Iulia 

Sîrghi-Zolotco), în particular activități ce țin de:  

a) Supravegherea administrării și gestionării patrimoniului Instituției, în conformitate cu 

prevederile Legii privind Asociațiile Obștești nr. 837, din 17.05.1996; 

b) Respectarea procedurilor interne; 

c) Revizia financiară a Entității cu prezentarea totalurilor Consiliului de Administrare 

ș.a.. 

4. Controlul general al activității cotidiene a tuturor departamentelor este efectuat de 

Directorul executiv, iar controlul în interiorul departamentelor este efectuat de Directorul 

Adjunct. 
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Semnătura Auditorului:                     Î.M. “First Audit International” S.A.   

 

Numele Auditorului care a semnat:   Pașinschi Cristina, auditor licențiat 

Adresa Auditorului:                           str. M. Kogălniceanu, 61, MD-2004, oficiul 7, mun. 

Chişinău, Republica Moldova 

Data semnării:  12.07.2021 
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A N E X E 

Anexa 1. Extras din Registrul de stat al unităților de drept 
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Anexa 2. Situațiile financiare 
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Anexa 3. Tabelul totalizator al proiectelor 
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Anexa 4. Certificat de confirmare a soldurilor conturilor bancare 
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Anexa 5. Persoane implicate în audit 

 

 

 

Auditorul – Î.M. First Audit International S.A. 

 

Sergiu Șoimu 

 

Director General, auditor licențiat 

Cristina Pașinschi Auditor licențiat 

 

Entitatea supusă auditului – Centrul pentru Jurnalism Independent I.P. 

 

Nadejda Gogu 

 

Director executiv 

Eugenia Garbuz Director financiar 

 


