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INTRODUCERE 

Baza controlului: Dispoziţia Primarului nr.531 din 10.08.2015 „Cu privire la efectuarea misiunilor 

de audit intern”. 

Persoanele responsabile de efectuarea controlului: 

Şeful echipei: auditorul intern - Vulpe Natalia  

Membrii echipei: expertul –Băleanu Natalia. 

Obiectul auditului: „Evaluarea eficienţei sistemului de control intern la întreprinderile 

municipale în scopul identificării rezervelor de perfecţionare a managementului financiar (inclusiv, 

optimizarea gestionării cu resursele materiale şi mijloacele financiare) şi ieşirii la pragul de 

rentabilitate al activităţii” 

Perioada auditată:   01.01.2014 – 31.12.2015  

Termenii auditului: 01.11.2015 – 29.02.2016  

Cadrul legal ce reglementează activitatea economico-financiară a întreprinderii  

 

 Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992;  

 Codul Civil al RM, nr.1107 din 06.06.2002; 

 Codul Muncii RM nr.154 din 28.03.2003; 

 Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007, 

 Codul Fiscal al RM nr. 1163-XIII din 24.04.1997; 

 Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002 cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din 

unităţile cu autonomie financiară; 

 Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006; 

 Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402 din 24.10.2002; 

 Statutul întreprinderii în redacţie nouă aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 

2/37 din 23.02.2012; 

 Regulamentul Consiliului-Director al ÎM DTB Bălţi, aprobat prin decizia CMB nr. 2/37 din 

23.02.2012; 

 Regulamentul–model al întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM 

nr.387 din 06.06.1994; 

 Regulamentul privind modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului 

proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului 

Municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012; 

 Decizia Consiliul municipal Bălţi nr.3/45 din 28.07.2011 „cu privire la transmiterea 

proprietăţii municipale în gestiunea economică a ÎM DTB” 

 Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 4/50 din 27.06.2014 „Cu privire la examinarea 

adresării ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” nr. 281 din 30.05.2014; 

 Decizia nr. 7/28 din 23.10.2014 „Cu privire la autorizarea casării  mijloacelor fixe aflate în 

administrarea ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” 
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 Decizia Consiliului Municipal nr. 3/4 din 16.04.2015 „Cu privire la autorizarea casării 

mijloacelor fixe aflate în administrare ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” cu drept de 

gestiune economică”; 

 Dispoziţia primarului nr.239 din 23.05.2013 privind crearea Consiliului Coordonator pentru 

realizarea proiectului BERD „Troleibuze pentru mun. Bălţi” cu aprobarea componen-ei 

nominale, a Regulamentului şi Planului de activitate pentru anul 2013 al acestuia; 

 Contractul privind prestarea serviciilor de transport public electric în municipiul Bălţi 

încheiat cu Consiliul municipal Bălţi în persoana Primarului mun.Bălţi şi semnat  la data 

14.10.2013 pe un termen de 11 ani, 01.01.2014 – 31.12.2024 

 Standardele Naţionale de Contabilitate 

 Politicile contabile a întreprinderii pentru anii 2014-2015 

 Hotărîrea Guvernului nr. 169 din 16.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

modul  de calculare  a  perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în 

muncă angajaţilor întreprinderilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a 

salariului mediu cu modificările şi completările ulterioare; 

 Contractului colectiv de muncă pe perioada 2010-2015 din 07.04.2010, înregistrat la 

Inspecţia teritorială a muncii nr. 233 din 10.05.2010; 

 Contractului colectiv de muncă pe perioada 2015-2016 din 29.05.2015, înregistrat la 

Inspecţia teritorială a muncii nr. 91 din 08.06.2015; 

 Regulamentul cu privire la remunerarea conductorilor troleibuzelor, aprobat 29.01.2014; 

 Regulamentul cu privire la salarizarea timp-plus-de stimulare şi distribuţia câștigurilor 

salariale suplimentare în secţia de reparaţii a troleibuzelor aprobat 10.04.2013; 

 Regulamentul provizoriu cu privire la stimularea conducătorilor troleibuzelor , aprobat 

21.12.2011; 

 Regulamentul cu privire la remunerarea şi premierea conducătorilor troleibuzelor, aprobat 

24.09.2001; 

 Statele de personal pentru anul 2014, aprobate 24.01.2014 şi 08.08.2014 cu modificările şi 

completările ulterioare şi anul 2015, aprobate 29.01.2015 şi 02.06.2015 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Baza normativă şi documentele verificate 

În procesul audierii au fost supuse verificării următoarele documente: 

 Statutul întreprinderii în redacție nouă aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 

2/37 din 23.02.2012; 

 Regulamentul Consiliului-Director al ÎM DTB Bălţi, aprobat prin decizia CMB nr. 2/37 din 

23.02.2012; 

 Regulamentul–model al întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM 

nr.387 din 06.06.1994; 

 Regulamentul privind modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului 

proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului 

Municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012; 

 Decizia Consiliului municipal Bălți nr.3/45 din 28.07.2011 „cu privire la transmiterea 

proprietății municipale în gestiunea economică a ÎM DTB”; 

 Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 4/50 din 27.06.2014 „Cu privire la examinarea 

adresării ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” nr. 281 din 30.05.2014; 

 Decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 7/28 din 23.10.2014 „Cu privire la autorizarea casării  

mijloacelor fixe aflate în administrarea ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” 
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 Decizia Consiliului Municipal Bălți nr. 3/4 din 16.04.2015 „Cu privire la autorizarea casării 

mijloacelor fixe aflate în administrare ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” cu drept de 

gestiune economică”; 

 Contractul de împrumut dintre ÎM DTB și BERD, aprobat prin decizia Consiliului Municipal 

Bălți nr.10/2 din 27.09.2012; 

 Acordul de garanție și susținere a proiectului între primăria m. Bălți, BERD și ÎM DTB în 

temeiul actelor legislative și normative în vigoare, precum și Contractul de pre-finanțare a 

proiectului „Troleibuze pentru mun. Bălţi” cu BERD, aprobat prin decizia CMB nr.4/1 din 

06.04.2012; 

 Dispoziția primarului nr.239 din 23.05.2013 privind crearea Consiliului Coordonator pentru 

realizarea proiectului BERD „Troleibuze pentru mun. Bălţi” cu aprobarea componenței 

nominale, a Regulamentului și Planului de activitate pentru anul 2013 al acestuia; 

 Contractul privind prestarea serviciilor de transport public electric în municipiul Bălți 

încheiat cu Consiliul municipal Bălți în persoana Primarului mun.Bălți și semnat  la data 

14.10.2013 pe un termen de 11 ani, 01.01.2014 – 31.12.2024; 

 Politicile  contabile pentru anul 2014-2015; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 169 din 16.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

modul  de calculare  a  perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în 

muncă angajaţilor întreprinderilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a 

salariului mediu cu modificările şi completările ulterioare; 

 Contractului colectiv de muncă pe perioada 2010-2015 din 07.04.2010, înregistrat la 

Inspecţia teritorială a muncii nr. 233 din 10.05.2010; 

 Contractului colectiv de muncă pe perioada 2015-2016 din 29.05.2015, înregistrat la 

Inspecţia teritorială a muncii nr. 91 din 08.06.2015; 

 Regulamentul cu privire la remunerarea conductorilor troleibuzelor, aprobat 29.01.2014; 

 Regulamentul cu privire la salarizarea timp-plus-de stimulare și distribuția câștigurilor 

salariale suplimentare în secţia de reparaţii a troleibuzelor aprobat 10.04.2013; 

 Regulamentul provizoriu cu privire la stimularea conducătorilor troleibuzelor , aprobat 

21.12.2011; 

 Regulamentul cu privire la remunerarea şi premierea conducătorilor troleibuzelor, aprobat 

24.09.2001; 

 Statele de personal pentru anul 2014, aprobate 24.01.2014 şi 08.08.2014 cu modificările şi 

completările ulterioare şi anul 2015, aprobate 29.01.2015 şi 02.06.2015 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Contractele şi documentele primare de achiziţie a bunurilor și serviciilor; 

 Documentele primare legate de evidenţă mijloacelor fixe şi băneşti, stocurilor, creantelor şi 

datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor. 

 

Date generale despre subiectul auditului 

Date generale despre subiectul auditului: Întreprinderea Municipală „Direcţia de troleibuze din 

Bălţi” în continuare ÎM DTB. 
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ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lângă 

Ministerul Justiţiei RM la data de 19.11.1992 cu numărul de identificare şi codul fiscal 

1003602150123.  

Întreprinderea activează în baza Statutului întreprinderii, care a fost aprobat în redacție nouă prin 

decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/37 din 23.02.2012 şi reînregistrat la Camera Înregistrării de 

Stat la data de 06.06.2012 sub același număr 1003602150123.  

Sediul întreprinderii:  3100, str. Decebal 132, mun. Bălți 

Fondator:  Consiliul municipal Bălți  

 

CADRUL LEGAL DE ACTIVITATE  

ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” a fost înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la 

19.11.1992 în baza Statutului. Conform prevederilor Statutului întreprinderea a fost creată în 

scopul realizării activității de producere de lucrări, servicii și obținerea veniturilor din această 

activitate.   

Activitatea de bază o constituie transporturile cu troleibuze, care nu este supusă licențierii. 

Întreprinderea nu dispune de Regulament în conformitate cu Regulamentul–model al întreprinderii 

municipale, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.387 din 06.06.1994. 

 

Capitalul social: Conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și bilanțului 

contabil, la situația din 01.01.2012, capitalul social al întreprinderii era înregistrat în valoare de 

14 038 086 lei. În baza Actului adițional cu privire la modificările și completările înscrise în 

Registrul de stat al persoanelor juridice înregistrat la Camera Înregistrării de Stat Oficiul teritorial 

Bălți sub nr.42 din 06.06.2012 capitalul social s-a micșorat de la 14 038 086 lei pînă la suma de 

5400 lei. Valoarea capitalului social a fost modificată de către Fondator odată cu modificările 

operate în Statutul întreprinderii, aprobat în redacție nouă la 23.02.2012 și constituie 5400 lei. 

Modificările respective de micșorare a capitalului social cu suma de 14 032 686 lei au fost 

înregistrate în contabilitate la majorarea obligaţiunilor întreprinderii faţă de Fondator în aceeaşi 

sumă la data de 30.06.2012 (formula contabilă D-t 311.1  C-t 537 în sumă de 14 032 686 lei).  

 

Proprietatea municipală transmisă de către Fondator întreprinderii, aparţine ultimei cu drept de 

gestiune economică. 

Genurile de activitate ale întreprinderii conform statutului  

 

 transportul cu troleibuze – principalul gen de activitate; 

 transporturi cu alte tipuri de transport pe bază de grafic; 

 alte transporturi terestre de călători; 

 transporturi rutiere de mărfuri; 

 Alte activitati de transport terestru de sprijin; 

 Servicii de depozitare a vehiculelor care aparțin cetățenilor; 

 organizarea activităților de transport; 

 controlul tehnic în transporturi; 

 închirierea bunurilor imobiliare proprii. 
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S-a stabilit, că Statutul ÎM DTB nu prevede genul de activitate „coordonarea activitatăţii transportului 

de călători pe teritoriu municipului”, exercitat de Serviciul dispecerat central. 

 

Desfăşurarea activităţii întreprinderii este coordonată şi monitorizată de subdiviziunile structurale 

din cadrul Primăriei şi anume: 

1. Direcţia locativ comunală; 

2. Direcţia generală financiar-economică; 

3. Direcţia proprietate municipală, etc. 

Organul de conducere al întreprinderii este Consiliul-Director care este organul colegial de 

administrare al întreprinderii, principiile de instituire şi funcţionare ale căruia se definesc în 

Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului-director, aprobat de către fondator. Componența 

nominală a Consiliul-Director se aprobă prin dispoziția Primarului mun. Bălți, pe perioada 

mandatului de consilier, cu o componență numerică de cinci persoane. 

Consiliul-Director al ÎM DTB administrează întreprinderea în baza Regulamentului, aprobat prin 

decizia CMB nr. 2/37 din 23.02.2012.  Componenţa nominală a Consiliului-Director, din 5 

persoane, a fost aprobată prin dispoziţia primarului nr.296 din 08.06.2012 cu termen de pînă la 

05.06.2015. 

În perioada auditată, în corespundere cu termenul mandatului de consilier, a fost modificată și 

reaprobată componența nominală a  Consiliului-Director al ÎM DTB după cum este prezentat în 

tabelul de mai jos: 

În perioada anului 2014 Consiliul-Director s-a întrunit în 2 (două) ședințe și în anul 2015 o singură 

ședință la data de 10.04.2015.  

La ordinea de zi a ședinței din 06.05.2014 au fost discutate următoarele întrebări: 

1.  Darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii pentru anul 2013; 

2. Aprobarea Programului de dezvoltare a întreprinderii pentru perioada anilor 2014 – 2024 

(elaborat cu suportul consultanților externi); 

3. Casarea mijloacelor fixe; 

4. Capitalizarea cheltuielilor de reparație a troleibuzului nr.137.  

 

La ordinea de zi a ședinței din 28.08.2014 au fost discutate următoarele întrebări: 

1. Aprobarea Planului de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor stabilite în rezultatul 

inspectării financiare a întreprinderii; 

2. Casarea mijloacelor fixe; 

3. Capitalizarea cheltuielilor de reparație a clădirii întreprinderii, efectuate în cadrul 

proiectului „Troleibuze pentru mun. Bălţi” – în legătură cu necesitatea consultărilor 

suplimentare a fost transferată pentru următoarea ședință. 

 

La ordinea de zi a ședinței din 10.04.2015 au fost discutate următoarele întrebări: 

1. Casarea mijloacelor fixe; 

2. Capitalizarea cheltuielilor de reparație a clădirii întreprinderii, efectuate în cadrul 

proiectului „Troleibuze pentru mun. Bălţi”; 

3. Luarea deciziei privind gajarea a 23 troleibuze procurate la BERD; 

4. Transmiterea mijlocului fix „alcotester” din gestiune economică  la bilanțul Primăriei 

mun. Bălți. 
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Componența nominală a fost modificată în baza dispoziţiei primarului nr.594 din 09.09.2015 cu 

termen de până în anul 2019, pe perioada mandatului de consilier.  De către Consiliul-Director în 

noua componență nu au fost convocate ședințe. În legătură cu demisia directorului întreprinderii, 

din data de 19.10.2015 funcția respectivă este executată de către unul din membrii Consiliului-

Director – Avramenco Serghei consilier municipal, care face incompatibilă desfășurarea activității 

Consiliului-Director. 

Conform procesului verbal nr.6 din 30.04.2010 al Conferinței sindicale de dare de seamă a ÎM 

DTB, au fost propuși și aleși cu majoritatea voturilor doi membri ai Consiliului – Director, 

reprezentanți ai colectivului de muncă. Inițial această întrebare nu era inclusă în ordinea de zi, însă 

pe parcursul conferinței s-a identificat necessitatea includerii reprezentanților colectivului de muncă 

în componența Consiliului-Director.  

 

Constatare 

 

Consiliul-Director precedent  nu şi-a onorat pe deplin obligaţiunile sale, şi anume: 

 nu a respectat periodicitatea convocării şedinţelor în caz de necesitate, dar nu mai rar de o 

dată în trimestru conform p. 12 al Regulamentului; 

 nu a aprobat direcţiile prioritare şi planurile anuale de dezvoltare ale întreprinderii; 

  nu a aprobat devizul anual de venituri şi cheltuieli, raportul financiar anual şi profitul  

(pierderea) perioadei de gestiune; 

  nu a prezentat Fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a   

întreprinderii, precum şi  după caz rezultatele auditului activităţii economico-financiare; 

  nu a aprobat dările de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la rezultatele   

activităţii economico-financiare a Întreprinderii; 

  nu a aprobat structura organizaţional-economică, componenţa numerică a întreprinderii,  

fondul sau normativele de retribuire a muncii angajaţilor; 

  nu a aprobat regulamentele interne ale Întreprinderii. 

 

Menţionăm, că neonorarea pe deplin a obligațiunilor a fost influienţată de faptul, că Președintele 

Consiliului-Director precedent – d-nul Melnic Nicolai, consilier al Consiliului municipal Bălţi în 

perioada de la 02.01.2014, conform ordinului de angajare nr.02-C din 13.01.2014 pînă la  

22.10.2015, conform ordinului nr.74-C din 22.10.2015, a fost angajat al ÎM DTB, în funcţie de şef 

serviciu (în transportuir) secţia exploatare a troleibuzelor cu remunerare a muncii conform 

statelor.  

 

În legătură cu numirea în funcție de director a ÎM DTB a unuia din membrii Consiliului-Director 

Serghei Avramenco consilier  municipal, componența nominală a Consiliului - Director a fost 

modificată în baza dispoziției primarului nr. 08 din 12.01.2016 după cum urmează:  

 

Organul executiv – administratorul (directorul) întreprinderii, care este desemnat şi revocat din 

funcţie de către Primarul municipiului Bălţi. Administratorul conduce activitatea întreprinderii şi 

exercită obligaţiunile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare, statutul şi contractul individual de 

muncă încheiat cu Primarul municipiului Bălţi pe un termen de 5 ani. În perioada auditată funcția 

de administrator a fost deținută de către:  

 Serghei Mihailov  – din 01.01.2014 până la 16.10.2015; 
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 Conform dispoziției primarului nr.180 din 16.10.2015 s-a stabilit că atribuțiile funcției de 

director al ÎM DTB vor fi exercitate  conform fișei de post  de către Serghei Avramenco, de 

la 19.10.2015 până la numirea unui nou director. 

În funcția de contabil-șef a activat: 

 Nadejda Chitaigorod  din 01.01.2014 până la 31.09.2015; 

 Țurcanu Valentina din 01.10.2015 până în prezent.  

 

Consiliul-Director în noua componență s-a întrunit în prima ședință la 28.01.2016 în cadrul căreia 

au fost discutate următoarele întrebări:  

- Alegerea secretarului Consiliului-Director al întreprinderii. 

- Aprobarea statelor de personal și fondului de salariu pentru anul 2016. 

- Discutarea întrebării privind subordonarea Serviciului dispecerat Central pentru 

coordonarea activitatăţii transportului de călători pe teritoriu municipului Bălţi ÎM DTB. 

Recomandări 

- a institui proceduri adecvate și eficiente de control intern cu asigurarea revizuirii periodice 

a acestora, precum și supravegherea asupra modului de organizare și aplicare a sistemului 

de control de către conducerea întreprinderii; 

- a asigura exercitarea responsabilităților prevăzute de Regulamentul Consiliului – Director. 

 

Descrierea generală a sistemului de control intern 

Conform cerinţelor art. 41 din Legea contabilitatii nr. 113 din 27.04.2007, entitatea este obligată 

să organizeze un sistem de control intern, însă la întreprindere lipseşte o structură proprie de audit intern 

şi nici nu este antrenat în acest scop auditori independenţi, aşa cum prevede alin. (3) art. 41 din Legea 

contabilitatii nr. 113 din 27.04.2007.  

Cerenţele obligatoriu de organizare a sistemului de control intern este pusă pe seama 

conducătorului intreprinderii (lit. e), alin. (2), art.13 din Legea contabilitatii nr. 113 din 27.04.2007).  

 Sistemul de control intern la Î.M. ”Direcţia de troleibuze din Bălţi” nu este asigurat din lipsa 

politicilor şi procedurilor adoptate de conducerea entităţii pentru a asigura desfăşurarea organizată şi 

eficientă a activităţii economice, inclusiv respectarea strictă a integrităţii activelor, prevenirea şi 

descoperirea cauzelor de fraudă şi eroare, exactitatea şi plenitudinea înregistrărilor contabile, precum şi 

pregătirea oportună a unor informaţii financiare credibile. 

Conform alin (1), art. 41 din Legea contabilitatii nr. 113 din 27.04.2007, răspunderea pentru 

organizarea şi aplicarea controlului intern o poartă conducătorul entităţii (art.13 alin.(1) lit.d)).   

 

Structura organizatorică a ÎM DTB  

 aparatul administrativ de conducere - 7 unităţi; 

 contabilitatea – 4 unităţi; 

 secţia economică - 3 unităţi; 

 secția planificare tehnică - 3 unităţi; 

 serviciul de exploatare a circulației – 83 unităţi; 

 secția de colectare a veniturilor (încasări bănești) - 85 unităţi; 

 sectorul de revizie şi control - 2 unităţi; 

 gospodăria energetică - 24 unităţi; 

 sectorul meconicului sef  - 20 unităţi ; 
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 serviciul dispecerat central - 11 unităţi; 

 depozitul central - 2 unităţi;  

 atelierul de reparații - 60 unităţi . 
 

Din punct de vedere a organizarii managementului operational si financiar conform 

structurei organizatorice este echilibrată pentru a atinge scopurile activităţii întreprinderii şi 

efectuării controlului intern al acestia, însă calitatea controlului intern şi comunicării intre 

segmentul organizational si cel finaciar nu este satisfăcătoare. Lipseşte legatura intre subdiviziunile 

IM şi controlul intern asupra acestora, spre exemplu între secția de colectare a veniturilor (încasări 

bănești) şi contabilitate în privinţa raportării. La fel lipseşte legătura între contabilitate şi 

subdiviziunile IM în privinţa controlului asupra gestionării bunurilor materiale. 

 

Fişele de post ale lucrătorilor intreprinderii sunt corelate cu funcţiile stipulate în contracte 

individuale de muncă. Ca neajuns în fişele de post nu sunt stipulate condiţii privind înlocuirea 

funcţiilor în caz de concedii sau alte cazuri.  

 La întreprindere nu se respectă îndeplin prevederile Hotărîrei Guvernului nr.449 din 

29.04.2004 ”despre aprobarea nomenclatoarelor funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către 

salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială 

individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor-tip cu privire la 

răspunderea materială deplină”.  

În încălcarea Nomenclatorul funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu 

care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală 

deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise, conform anexei nr.1 aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29.04.2004 ÎM Direcţia de troleibuze din Bălţi are încheiate 

contracte cu privire la răspunderea materială deplină cu toti angajaţii cu care întreprinderea are 

încheiate contracte individuale de muncă. 

În lipsa listei aprobate a persoanelor cu funcţii deţinute şi lucrări executate de către salariaţi cu 

care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală 

deplină ÎM Direcţia de troleibuze din Bălţi a încheiat contracte cu privire la răspunderea materială 

individuală deplină conform modelului anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 

2004  numai cu caiserii şi controlorii de bilete a Secţiei de colectare a veniturilor, iar cu toti ceilanţi 

angajaţi contracte de răspundere material identice (formularul vechi nr. 331-aprobat de Ministerul 

finanţelor al Republicii Moldova).  

La contractul cu privire la răspunderea materială deplină încheiat cu tehnicianul pentru 

evidenţa, care îndeplineşte funţiile şi de casier al întreprinderii şi care utilizează maşina de casă şi 

control lipseşte un acord  suplimentar  semnat  de părţi privind funcţiile şi răspunderea angajatului 

conform Hotărîrei Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi 

control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.  

Constatare 

        Întreprinderea nu dispune de regulamente privind activitatea fiecărui subdiviziuni ale IM 

sector în parte. La fel nu dispune de politici şi proceduri scrise de control intern referitor la 

gestionarea patrimoniului, gestionarea achiziţiilor de bunuri şi servicii, gestionarea creanţelor, 

gestionarea mijloacelor băneşti, etc.  

 

Consiliul-Director precedent nu şi-a onorat pe deplin obligaţiunile sale, şi anume: 

 nu a respectat periodicitatea convocării şedinţelor în caz de necesitate, dar nu mai rar de o 

dată în trimestru conform p. 12 al Regulamentului; 

 nu a aprobat direcţiile prioritare şi planurile anuale de dezvoltare ale întreprinderii; 
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  nu a aprobat devizul anual de venituri şi cheltuieli, raportul financiar anual şi profitul  

      (pierderea) perioadei de gestiune; 

  nu a prezentat Fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a   

       întreprinderii, precum şi  după caz rezultatele auditului activităţii economico-financiare; 

  nu a aprobat dările de seamă trimestriale ale Administratorului referitor la rezultatele   

       activităţii economico-financiare a Întreprinderii; 

  nu a aprobat structura organizaţional-economică, componenţa numerică a întreprinderii,  

       fondul sau normativele de retribuire a muncii angajaţilor; 

  nu a aprobat regulamentele interne ale Întreprinderii. 
 

Lipseşte colaborarea intre Consiliul-Director şi Organul executiv – administratorul 

(directorul) întreprinderii din motivul neonorării pe deplin a obligaţiunilor Consiliului-Director 

enumerate ma sus. La fel lipseşte colaborarea între Consiliul-Director al Î.M. ”Direcţia de troleibuze 

din Bălţi” şi Consiliul municipiului Bălți. Controlul asupra îndeplinirii obligaţiunilor Consiliului-

Director şi Organului executiv  în perioada audiată 2014-2015 nu a fost eficient efectuat din partea 

Consiliului municipiului Bălți şi primărie. 

 

Componenţa Consiliului Direcor 

 

  
Conform dispoziţiei primarului nr. 296 din 08.06.2012 

pentru perioada 2012 - 05.06.2015 

Conform dispoziţiei primarului nr. 594 din 

09.09.2015   pentru perioada 2015 - 2019 

  Nume, prenume funcţia deținută Nume, prenume funcţia deținută 

  Preşedintele Consiliului-Director Preşedintele Consiliului-Director 

1   Melnic Nicolai Consilier al Consiliului municipiului Bălţi  Basistîi Igor Consilier al Consiliului municipiului Bălţi 

  Membrii  Consiliului-Director Membrii  Consiliului-Director 

2   Marcoci Boris Consilier al Consiliului municipiului Bălţi  Avramenco Serghei Consilier al Consiliului municipiului Bălţi 

3   Covali Marina Viceprimarul municipiului Bălţi  Babii Leonid Viceprimarul municipiului Bălţi 

4   Ivleva Tamara şef secţie economie și planificare a ÎM DTB  Ivleva Tamara  şef secție economie și planificare a ÎM DTB 

5   Iavorschii Valentin Revizor şef siguranță transport a ÎM DTB  Iavorschii Valentin Revizor șef siguranţă transport a ÎM DTB 

 

  
Conform dispoziţiei primarului nr. 594 din 

09.09.2015   pentru perioada 2015 - 2019 

Conform dispoziţiei primarului nr. 08 din 12.01.2016   

pentru perioada 2015 - 2019 

  Nume, prenume funcţia deținută Nume, prenume funcția deținută 
  Preşedintele Consiliului-Director Preşedintele Consiliului-Director 

1  Basistîi Igor Consilier al Consiliului municipiului Bălţi  Basistîi Igor Consilier al Consiliului municipiului Bălți 
  Membrii  Consiliului-Director  

2  Avramenco Serghei Consilier al Consiliului municipiului Bălţi  Şmulischii Ghenadie Consilier al Consiliului municipiului Bălți 
3  Babii Leonid Viceprimarul municipiului Bălţi  Miron Ivan Specialist principal Primaria mun. Bălți 

4  Ivleva Tamara 

 Şef secție economie și planificare a ÎM 

DTB  Ivleva Tamara  Șef secție economie și planificare a ÎM DTB 

5  Iavorschii Valentin Revizor şef siguranță transport a ÎM DTB  Cosarev Valeri 

Șef  secției tehnice și de planificare  a ÎM 

DTB 
 

Ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare la Î.M. ”Direcţia de troleibuze din Bălţi” se 

efectuează de catre serviciului contabil al intreprinderii, care are în componenţa sa 4 angajaţi. 

Pentru ţinerea contabilităţii întreprinderea utilizează sistemul informaţional computerizat programul 

1-C „Предприятие” – versiunea 8, care este conectat în reţea şi se utilizează de către 4 persoane 

din contabilitatea întreprinderii.  
 

Constatare  

Serviciul contabil al întreprinderii nu respectă în deplin regulile generale obligatorii de ţinere a 

evidenţei contabile şi de raportare financiară prevăzute de Legea contabilităţii, Standardele 
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Naţionale de Contabilitate şi de politicile contabile a întreprinderii. Unii angajaţi al Serviciului 

contabil nu despun de o calificare profiseonală în domeniul contabilităţii.  

Politicile  contabile  

Î.M. ”Direcţia de troleibuze din Bălţi” dispune de politici contabile pentru anii 2014-2015.  

Constatare 

1. Politica contabilă pentru anul 2014 poartă un caracter mai mult formal. 

2. Conţine acte legislative abrogate (Legea contabilităţii nr. 426-XII din 04.04.1995).  

3. Contrar par. 36 şi 37 din SNC 2 „Stocuri de mărfuri şi materiale”, punctul 16 din politica 

contabilă prevede că obiectele  de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară  a cărora  

este  mai  mică de 1 500 lei  urmează  să  fie casate la cheltuieli sau consumuri pe măsura 

predării acestor obiecte de la depozit în exploatare, iar pentru obiectele  de  mică  valoare şi 

scurtă  durată,  valoarea unitară a cărora depăşeşte 1 500 lei, în cazul livrării de la depozit în 

exploatare uzura se calculează în proporţie de 100% din valoarea   acestora   diminuată   cu  

valoarea  probabilă   rămasă.  Pentru anul 2014 valoarea unitară a obiectelor  de mică 

valoare şi scurtă durată din plafonul stabilit 6 000 lei constituie 3000 lei  şi nu 1500 lei. 

4.  Politica contabilă pentru anul 2014 nu conţine: 

 care Sistem de ţinere a contabilităţii se utilizează; 

 ţinerea evidenţei contabile a anvelopelor şi acumulatoarelor aflate în exploatare şi metoda 

de decontare la costuri/cheltuieli curente; 

 metoda de evaluare ulterioară a stocurilor la data raportării; 

 contabilitatea diferenţelor de curs valutar şi de sumă, capitalului propriu; 

 descrierea contabilităţii cheltuielilor, costurilor şi bază de repartizare a costurilor indirecte 

de producţie şi auxiliare; 

 metodologia contabilităţii patrimoniului primit în gestiune economică; 

 formularele documentelor primare utilizate de către intreprindere în cazul lipsei 

formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii; 

 metoda calculării impozitului pe venit etc. 

5.    Politicile contabile pentru anul 2015 nu conţin: 
 trimitere la actele legislative şi normative a variantelor utilizate pentru justificarea 

acestora; 

 perfectarea faptele economice. Formulare tipizate de documente primare, precum şi 

formulare elaborate de entitate de sine stătător (art. 19 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 

113 din 27.04.2007), care trebuie să fie prezentate in anexă la Politicele contabile; 

 responsabilitatea pentru intocmirea şi semnarea documentelor primare. Persoanele care  

poartă responsabilitatea pentru intocmirea şi semnarea documentelor primare, care 

trebuie să fie prevăzute in anexă la Politicele contabile (art. 19 alin. (11) din Legea 

contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007); 

 documentele primare utilizate pentru operaţiunile de import-export (art. 20 alin. (4) din 

Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007); 

 utilizează formularelor registrelor contabile şi în ce formă se întocmesc (art. 23 alin. (2) 

din Legea contabilităţii) şi (art. 23 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 113 

din 27.04.2007), care trebuie să fie prezentate in anexă la Politicele contabile; 

 registrul contabil obligatoriu care serveşte drept bază pentru intocmirea situaţiilor 

financiare (art. 23 alin. (6) din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007); 

 perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic (art. 32 alin. (1) din Legea 

contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007); 

 de către cine se semnează situaţiile financiare a entităţii (art. 36 alin. (1) lit. c) din Legea 

contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007); 
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 pe  ce fel de suport se prezintă situaţiile financiare (art. 38 alin. (8) din Legea 

contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007); 

 de către cine se efectuează auditul intern a entităţii (art. 41 alin. (3) din Legea 

contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007); 

 cum se păstrează documentele contabile (art. 43 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 113 

din 27.04.2007); 

 aplicarea normelor de consum al carburanţilor şi lubrifianţilor şi normele de parcurs al 

anvelopelor pentru mijloacele de transport auto şi troleibuze; 

 anexă a planului de conturi de lucru (Punctul 12 prevede că, entitatea contabilizează 

faptele economice in baza planului de conturi de lucru, dar aceasta nu este prezentat in 

anexă la Politicele contabile); 

 pragul de semnificaţie privind delimitarea investiţiei imobiliare de proprietatea imobiliară 

utilizată de posesor (pct. 6 din SNC „Investiţii imobiliare”); 

 Contabilitatea stocurilor, care trebuie să se ţină în expresie cantitativă şi valorică (art. 17 

alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007, pct. 10 din SNC „Stocuri”); 

 Evaluarea ulterioară a stocurilor la data raportării(art. 44 din SNC „Stocuri”); 

 metoda de decontare a cheltuielilor anticipate aferente anvelopelor şi acumulatoarelor şi 

celelalte cheltuieli (pct. 8 din SNC „Cheltuieli”); 

 perioada de calculaţie a serviciilor (pct. 5 din Indicaţiile metodice privind contabilitatea 

costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor); 

 bază de repartizare a costurilor indirecte de producţie şi auxiliare; 

 anexe a cheltuielilor de distribuire (pct. 24 din SNC „Cheltuieli”); 

 anexe  cheltuielilor administrative (pct. 26 din SNC „Cheltuieli”); 

 anexe alte cheltuieli operaţionale (pct. 28 din SNC „Cheltuieli”). 

6. Pct. 16 a PC prevede că imobilizările necorporale şi corporale se reflectă in bilanţ la 

valoarea uniţială şau reevaluată contrar variantelor de evaluare ulterioară a imobilizărilor 

necorporale şi corporale care de facto poate fi numai una din acestea: a) la valoarea 

contabilă (pct. 17 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”) sau b) în baza modelului 

reevaluării (pct. 75 din IAS 38 „Imobilizări necorporale” şi pct. 31 din IAS 16 „Imobilizări 

corporale”).  

7. La fel pct. 16 al PC prevede că amortizarea imobilizărilor necorporale se calculează luînd în 

consideraţie  termenii de utilizare stabilind şi pe cheltuielile de organizare 10 ani, care 

conform prevederilor noilor SNC aceste elemente contabile nu corespund criteriilor de 

recunoaştere.  

8. Contrar pct. 51-53 din SNC „Stocuri”, punctul 30 din politica contabilă prevede că obiectele  

de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară  a cărora  este  mai  mică de 3 000 lei  

urmează  să  fie casate la cheltuieli sau consumuri pe măsura predării acestor obiecte de la 

depozit în exploatare, iar pentru obiectele  de  mică  valoare şi scurtă  durată,  valoarea 

unitară a cărora depăşeşte 3 000 lei, în cazul livrării de la depozit în exploatare uzura se 

calculează în proporţie de 100% din valoarea   acestora   diminuată   cu  valoarea  probabilă   

rămasă, pe cînd pct.51 din SNC „Stocuri” prevede că, transmiterea în exploatare a obiectelor 

de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte 1/6 din plafonul 

stabilit de legislaţie, se contabilizează ca majorare a costurilor/cheltuielilor curente, activelor 

imobilizate etc. şi diminuare a stocurilor. Conform politicilor contabile aceste obiecte pot fi 

decontate pe măsura transmiterii în exploatare prin calcularea uzurii în modul stabilit de pct. 

52-53 din prezentul standard, după cum urmează:  

 

52. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, a căror valoare unitară depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de 

legislaţie se decontează la costuri/cheltuieli curente, active imobilizate etc. prin calcularea uzurii. Transmiterea în 
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exploatare a acestor obiecte se reflectă ca corespondenţă internă între subconturile deschise la contul de evidenţă a 

obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.  

53. Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se calculează în mărime de 50% din valoarea obiectelor 

diminuată cu valoarea reziduală – la transmiterea acestora în exploatare şi 50% – la ieşirea acestora din exploatare 

(casare). În funcţie de destinaţia utilizării obiectelor uzura calculată se înregistrează ca majorare concomitentă a 

costurilor/cheltuielilor curente, activelor imobilizate etc. şi uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. Valoarea 

reziduală a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se stabileşte de către fiecare entitate de sine stătător. Uzura 

acestor obiecte se decontează la ieşirea lor şi se contabilizează ca diminuare concomitentă a uzurii obiectelor de mică 

valoare şi scurtă durată şi a stocurilor. 

 

Criteriile de respectare: 

 Legea contabilitatii nr. 113 din 27.04.2007, art. Articolul 16; 

 SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenementele 

ulterioare”; 

 SNC „Stocuri”, 

 SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”  

 
Cauzele nerespectarii a criteriilor 

 

1. Lipsa managementului financiar, a controlului din partea CD si a organului executiv. 

2. Nivelul scazut al competentei profesionale a personalului contabil. Lipsa programelor de 

perfectionare a cadrelor financiare si a instruirii acestora. 

3. Nerespectarea actelor normative.. 

 
Impactul 

 

Nerespectarea prevederilor actelor normative de reglementare a contabilitatii (Legea contabilităţii 

nr. 113 din 27.04.2007, Standardelor Naţionale de Contabilitate şi alte acte normative), inclusiv, in 

vederea elaborarii corecte si adecvate a PC, conformate la specificul activitatii IM, aduce la 

nerespectarea metodologiei de ţinere a contabilităţii şi respectiv la denaturarea indicatorilor 

economici, a  caracteristicilor calitative din situaţiile financiare ale IM, si alte informaţii contabile.  

Recomandări 

 a analiza şi revedea politicile contabile pentru anul 2015cu deyvăluirea în ea a totorora 

normelor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007,  Standardelor Naţionale de 

Contabilitate şi altor acte legislative şi normative în vigoare, ţinându-se cont de particularităţile 

specifice activităţii întreprinderii pentru organizarea, ţinerea corespunzătoare a contabilităţii şi 

întocmirea situaţiilor financiare. 
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Inventarierea   

 

Situaţia: constatări 

 În rezultatul examinării documentelor privind efectuarea inventarierii s-a constatat: 

1. contrar ordinului in care a fost stabilită perioada concretă pentru petrecerea inventarierii pînă 

la 24.12.2014, inventarierii au fost supuse bunurile existente la situația din 31.12.2014, 

conform listelor de inventariere semnate de către membrii comisiei de inventariere; 

2. In listele de inventariere nu este indicata data începerii şi finalizării inventarierii şi doar 

numai data de31.12.2014; 

3. listele de inventariere nu reflectă careva abateri, identificate în cadrul inventarierii, pentru 

întreprinderea măsurilor de înlăturare a acestora; 

4. nu s-a  întocmit „Registrul  de verificare a rezultatelor inventarierii”;   

5. nu s-a  întocmit procesul-verbal al Comisiei de inventariere privind înregistrarea rezultatelor 

inventarierii, fără informarea  comisiei centrale şi/sau conducătorului entităţii în vederea 

informării şi luării deciziilor respective. 

6. la contrapunerea datelor privind inventarierea mijloacelor fixe s-a stabilit că unul și același 

activ, cu același număr de inventar, cu aceiași valoare se enumeră concomitent în listele de 

inventariere ale diferitor subdiviziuni, de exemlu: 

- computatorul PC Dual 2.8 Philips cu numărul de inventar 534 cu valoarea inițială de 5 650 

lei se enumeră concomitent în lista de inventariere a contabilității și în lista de inventariere 

a secției economice; 

- mijlocul fix „Подъездные дороги” cu numărul de inventar 12 cu valoarea inițială de 185 

072 lei se enumeră concomitent în lista de inventariere a secției mecanicului șef și în lista 

de inventariere a atelierului de reparație, ș.a. 

7. S-au stabilit situații cînd unele active nu au fost incluse în listele de inventariere, de 

exemplu: 

- condiționerul  AQ12UGBN cu numărul de inventar 533 cu valoarea inițială de 5 550 lei nu 

a fost supus inventarierii cu toate că este amplasat în contabilitatea întreprinderii, dar 

conform datelor evidenței contabile este indicat că se enumeră în secția economică; 

- „Газогенератор” cu numărul de inventar 504 cu valoarea inițială de 1 100 lei nu a fost 

supus inventarierii cu toate că este amplasat în secției mecanicului șef; 

- troleibuzul nr. 126  cu numărul de inventar 55 cu valoarea inițială de 306 000 lei nu a fost 

supus inventarierii; 

- troleibuzul nr. 162  cu numărul de inventar 522 cu valoarea inițială de 1 537 492 lei nu a 

fost supus inventarierii; 

- Автомашина УАЗ 452А cu numărul de inventar 542 cu valoarea inițială de 42 000 lei nu a 

fost supus inventarierii. 

8. Referitor la inventarierea OMVSD - au fost supuse invenatriereii doar bunurile care se află la 
depozitul întreprinderii. 

9. Inventarierea stocurilor s-a petrecut doar la depozitul central și atelierul de reparații, fiind 

nesupuse inventarierii bunurile aflate in alte subdiviziuni structurale  
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10. Bunurile materiale și OMVSD (inclusiv, OMVSD in exploatare) din celelalte subdiviziuni 

ale întreprinderii nu au fost supuse inventarierii. 

11. N-au fost supuse inventarierii sau s-au inventariat formal toate elementele bilantului contabil 

(de exemplu,creantele si datoriile) 

Criterii de respectare 

 Legea contabilitatii nr. 113 din 27.04.2007, art. 24; 

 Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.60 din 29 

mai 2012; 

 Dispoziția primarului nr.729 din 29.10.2014 cu referire la petrecerea inventarierii anuale 

pentru anul 2014 în perioada 02.12.2015 – 24.12.2014; 

 Ordinul întreprinderii nr.452 din 01.12.2014  cu referire la petrecerea inventarierii anuale 

pentru anul 2014 în perioada 02.12.2015 – 24.12.2014. 

Cauza nerespectarii criteriilor 

1. Inventarierea s-a petrecut formal cu abateri de la prevederile actelor normative 

2. Lipsa managementului financiar, a controlului din partea CD si a organului executiv. 

3. Lipsa responsabilitatuii presedintelui si a membrilor comisiei de inventariere, a persoanelor 

gestionare. 

4. Ne întocmirea proceselor-verbale ale Comisiei de inventariere privind înregistrarea 

rezultatelor inventarierii, 

5. Lipsa sistemului de raspundere materiala in cadrul IM. 

Impact/riscuri  

1. neinventarierea tuturor elementelor patrimoniale, 

2. nereflectarea abaterilor identificate în cadrul inventarierii, 

3. Fondatorul si conducerea IM, nu dispun de informatia veridica referitor la situatia 

patrimoniului intreprinderiisi ca consecinta luarea deciiziilor necorespunzatoare situatiei 

reale financiare si economice.Neinformarea comisiei centrale şi/sau conducătorului entităţii 

în vederea informării şi luării deciziilor respective pot duce la denaturarea situaţiei reale 

privind stocurile. 

4. Lipsa informatiei veridice pentru confirmarea activelor si pasivelor IM reflectate in situatiile 

financiare anuale (in bilant). 

Recomandări 

- a asigura petrecerea conformă a inventarierii tuturor bunurilor în strictă conformitate cu 

prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului 

finanţelor nr.60 din 29 mai 2012,  cu întocmirea documentelor corespunzătoare şi luarea 

deciziilor respective; 

- a petrece inventarierea periodică, în afară de cea anuală obligatorie pentru a asigura 

integritatea materialelor şi cunoaşterea situaţiei reale. 

 

IM a fost testata referitor la situatia privind tranzactiile cu persoane afiliate (formularul semnat se 

anexeaza). 

În perioada auditată, anii  2014 - 9 luni 2015 conform declaraţiei conducerii tranzacţii cu persoanele 

afiliate nu s-au înregistrat.  

 



17 

 

Contextul general privind activitatea economico-financiară a ÎM DT Bălţi 

  Dinamica indicatorilor în perioada anilor 2013 – 2015 

 

Н а и м е н о в а н и е 
Ед. 

Изм. 

Фактическое выполнение по 

годам: 

Отклонения  в 

натуральном 

выражении      

2013 2014 2015 
2015 г. 

к 2013г. 

2015г. к 

2014г. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Производственные  показатели. 

Инвентарное число пассажирских 

троллейбусов на конец года 
единиц 30 48 42 12 -6 

·  из  них  по  времени  эксплуатации : 

до  2-х  лет 

единиц 

0 23 23 23 0 

от  2,1  до  5 лет 0 0 0 0 0 

от  5,1  до  10 лет 10 8 8 -2 0 

от  10,1 до 16 лет 1 3 3 2 0 

более  16,1 лет 19 14 8 -11 -6 

- Среднедневной  выход  

троллейбусов  на  линию 
24,3 27,2 31,7 7,4 4,5 

- Пробег  троллейбусов  на  линии 
тыс. км. 

1444,3 1698,5 1990,6 546,3 292,1 

- Нулевой пробег парка   84,3 103,5 103,5 19,2 

- Выполненные  рейсы 

тыс. 

рейсов 
173,2 210,6 244,0 70,8 33,4 

- Время  работы  троллейбусов  на  

линии тыс. 

час. 

90,1 112,3 133,2 43,1 20,9 

- Время  простоев  троллейбусов  на  

линии 
18,5 10,3 3,4 -15,1 -6,9 

- Расход  электроэнергии, всего 

тыс.квт.

час 
3788,8 4040,5 4093,4 304,6 52,9 

в  том  числе : 

·  на  пассажирское  движение 

тыс.квт.

час 3538,2 3693,3 3784,1 245,9 90,8 

- потреблённая  электроэнергия  на         

1 км. пробега  троллейбуса  на  

линии квт.час. 2,45 2,17 1,81 -0,64 -0,37 

Реализация  билетов, всего: 
тыс.бил

етов 
5757,0 6753,5 7888,3 2131,3 1134,8 

из  них : 

- разовых  

тыс.бил

етов 

5722,8 6720,6 7847,8 2125,0 1127,2 

- общих  абонементных  месячных  

билетов 14,6 14,9 19,1 4,5 4,3 

- абонементных  месячных  билетов  

для  школьников 19,6 18,1 21,4 1,8 3,3 

Перевозка  пассажиров, всего: 

(2013 г. в условиях 2014 г. - 50 ездок) 

тыс. 

пас. 
14049,0 13693,4 16810,1 2761,1 3116,8 

в  том  числе : 

  ·  с платным  проездом, всего 
тыс. 

пас. 
7434,0 8367,6 9873,7 2439,7 1506,0 

из  них : 



18 

 

1 2 3 4 5 6 7 

- по  разовым  билетам  

тыс. 

пас. 

5722,8 6720,6 7847,8 2125,0 1127,2 

по  общим  абонементным  

месячным  билетам  730,6 742,9 955,9 225,3 213,0 

- по  абонементным  месячным  

билетам  для  школьников 980,6 904,1 1070,0 89,4 165,9 

      ·  с правом  бесплатного  проезда 6615,0 5325,8 6936,5 321,5 1610,7 

Количество разовых билетов, 

реализованных за 1 час работы 

троллейбусов 

тыс.бил

етов 
63,52 59,85 58,92 -4,60 -0,93 

Среднесписочная численность 

работников, всего 
человек 312 312 295 -17 -17 

в  том  числе : 

  ·  рабочих 

человек 

230 245 162 -68 -83 

  ·  служащих 82 67 133 51 66 

Среднесписочная численность 

работников, принимаемая для 

исчисления средней заработной 

платы, всего 

288 293 277 -11 -16 

в  том  числе : 

   ·  рабочих 
человек 

210 229 152 -58 -77 

   ·  служащих 78 64 125 47 61 

Среднемесячная заработная плата 

1 работника: 
леев 3041 3571 4217 1176 646 

в  том  числе : 

   ·  рабочего 
леев 

2920 3463 4644 1725 1181 

   ·  служащего 3368 3958 3698 331 -259 

 Доля  реализованных  билетов  в  доходах, полученных  от  перевозки   платной  категории  

пассажиров : 

   ·  разовых  билетов  

% 

84,0 85,9 85,0 1,0 -0,9 

   ·  общих  абонементных  

месячных  билетов 
10,5 9,5 10,4 -0,2 0,9 

   ·  абонементных  месячных  

билетов  для школьников   
5,5 4,6 4,6 -0,9 0,0 

 Доля  реализованных  билетов  в  

общих  доходах, всего: 
% 47,2 48,0 44,1 -3,2 -4,0 

в  том  числе по  видам : 

   ·  разовых  билетов  

% 

39,7 41,2 37,4 -2,2 -3,8 

   ·  общих  абонементных  

месячных  билетов 
4,97 4,6 4,6 -0,4 0,0 

   ·  абонементных  месячных  

билетов  для школьников   
2,6 2,2 2,0 -0,6 -0,2 

 Доля  внебилетных доходов  в  

общих доходах, всего: 
% 

3,1 3,5 3,1 0,0 -0,4 

 Доля  трансфертов  в  общих 

доходах, всего: 
49,7 48,5 52,9 3,2 4,4 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Финансовые показатели. 

1. Доходы, всего: (1.1. + 1.2 + 1.3) 
тыс.лее

в 
26840,7 32593,4 41911,0 15070,3 9317,6 

1.1.  Доходы от  перевозки 

пассажиров с платным проездом, 

всего: (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3) 

тыс. 

леев 
12675,7 15650,3 18463,3 5787,6 2813,0 

в  том  числе  от  реализации : 

1.1.1. ~ разовых билетов 

тыс. 

леев 

10645,0 13441,2 15695,6 5050,6 2254,4 

1.1.2. ~ общих абонементных 

месячных билетов  1333,2 1485,8 1911,7 578,5 425,9 

1.1.3. ~  абонементных месячных 

билетов для школьников 697,5 723,3 856,0 158,5 132,7 

1.2.  Внебилетные доходы, всего: 824,9 1130,6 1287,4 462,5 156,8 

в  том  числе  от : 

1.2.1. ~  доходы от услуг ЦДС 

тыс. 

леев 

411,5 446,6 602,0 190,5 155,4 

1.2.1. ~ доходы от аренды 270,6 260,4 347,6 77,0 87,2 

1.2.2. ~  прочие доходы 142,8 423,6 337,8 195,0 -85,8 

1.3. Трансферты из муниципального 

бюджета, всего 
13340,1 15812,5 22160,3 8820,2 6347,8 

2. Расходы, всего: 
тыс. 

леев 
27801,5 33000,1 43530,5 15729,0 10530,4 

в  том  числе  на : 

- оплату  труда, всего 
тыс. 

леев 

10742,9 12799,3 15038,6 4295,7 2239,3 

10509,7 12556,6 14018,8 3509,1 1462,2 

из  них :  

                 ·  рабочих 
тыс. 

леев 

7487,5 9638,9 9126,8 1639,3 -512,1 

7357,3 9517,2 8471,1 1113,8 -1046,1 

                 ·  служащих 
3255,4 3160,4 5911,8 2656,4 2751,4 

3152,4 3039,4 5547,7 2395,3 2508,3 

из  оплаты  труда - всего : 

~ оплата  медицинских  отпусков  за  

счёт  предприятия 

тыс. 

леев 

158,8 135,4 134,7 -24,1 -0,7 

~ оплата  дней  отдыха  донорам 3,3 3,5 4,2 0,9 0,7 

~ материальная  помощь  к  отпуску 71,9 66,5 59,4 -12,5 -7,1 

- пособие по сокращению штатной  

численности 0,0 0,0 480,3 480,3 480,3 

- дополнительные  затраты  на  

рабочую  силу, всего 2784,8 3400,4 4052,8 1268,0 652,4 

из  них :  

~ социальное  страхование - 23% 
тыс. 

леев 

2417,0 2896,6 3413,3 996,2 516,7 

~ медицинское страхование - 

4,0;4,5% 367,8 503,8 639,5 271,7 135,7 

- электроэнергию 

тыс. 

леев 

7169,3 7614,0 8011,0 841,7 397,0 

- износ основных средств 1525,9 1484,4 2292,2 766,3 807,8 

- услуги банка 104,8 149,4 85,3 -19,5 -64,1 

- водоснабжение 115,2 105,2 139,9 24,7 34,7 

- отопление 347,4 79,6 36,0 -311,4 -43,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

- налоги и сборы 

тыс. 

леев 

56,5 58,8 70,1 13,6 11,3 

сбор на благоустройство 18,7 25,0 23,5 4,8 -1,5 

налог на недвижимость 8,9 10,4 10,4 1,5 0,0 

экологический сбор 4,4 3,0 7,1 2,7 4,1 

дорожный сбор 11,5 15,9 23,8 12,3 7,9 

сбор за размещение рекламы 13,0 4,5 5,3 -7,7 0,8 

-списание бланков билетов 195,3 206,7 275,0 79,7 68,3 

- аудиторские,охранные услуги 223,6 178,4 400,7 177,1 222,3 

- связь, канцелярию 117,1 118,8 112,2 -4,9 -6,6 

- материалы, запчасти  2946,4 2695,7 2119,6 -826,8 -576,1 

-ГСМ 416,9 390,5 314,5 -102,4 -76,0 

- страхование 88,6 83,8 26,8 -61,8 -57,0 

- прочие 223,0 260,1 207,8 -15,2 -52,3 

- расходы Предприятия без 

проекта  ЕБРР 

тыс. 

леев 
27057,7 29625,1 33662,8 6605,1 4037,7 

в  том  числе : 

~ общие  и  административные  

расходы 

тыс.лее

в 
2637,0 2893,8 2932,4 295,4 38,6 

- расходы предприятия по проекту  

ЕБРР 

тыс.ле

ев 
743,8 3375,0 9867,7 9123,9 6492,7 

из  них: 

 - износ новых активов  

тыс. 

леев 

0,0 2014,7 4724,0 4724,0 2709,3 

 - дефицит бюджета по выплате 

кредита 
0,0 0,0 1294,0 1294,0 1294,0 

 - банковский  процент 0,0 362,9 3093,9 3093,9 2731,0 

- затраты  по  кредиту (юридические  

услуги, комиссионный  сбор, %  за  

резервирование) 

743,8 587,2 18,1 -725,7 -569,1 

- затраты  по  страхованию  casco 0,0 385,0 576,2 576,2 191,2 

- курсовые разницы 0,0 25,2 161,5 161,5 136,3 

Себестоимость  разового  проезда 
леев 

1,98 2,41 2,59 0,6 0,2 

Средний  тариф  разового  проезда 1,93 2,00 2,00 0,1 0,0 

Финансовый результат . 

·  прибыль тыс. 

леев 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

·  убытки  -960,8 -406,6 -1619,5 -658,7 -1212,8 

Дебиторская задолженность тыс. 

леев 

937,2 4293,4 301,1 -636,1 -3992,3 

Кредиторская задолженность 3111,8 15501,6 61153,4 58041,6 45651,8 

в том числе: 

- за поставленные товары и услуги 

по проекту ЕБРР 
тыс. 

леев 

0,0 11582,3 150,0 150,0 -11432,3 

- в бюджеты разных уровней 305,3 724,1 483,1 177,8 -241,0 

 

Din tabel se vede că pierderele nete ale întreprinderii în anul 2015 sau majorat cu 10 170 311,0 lei  

faţă de anul 2014 sau cu 1913,7 %. Pricinele cause sunt creşterea cheltuielilor generale si 

administrative cu 550 646,0 lei, Altora cheltuieli operaţionale cu 2 487 357,0 lei, pierderele din 

activitatea de investiţii cu 8 462 653,0 lei, cît şi  pierderele din activitatea financiara cu 128 416,0 lei. 
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Sursele de finanţare 

Sursele de finanţare ale ÎM DT Bălţi sunt formate din: 

1. Mijloacele obţinute de la realizarea biletelor pentru transportarea pasagerilor. 

2. Mijloacele obţinute de la persoane juridice pentru serviciile prestate de către SDC şi altele. 

3. Mijloacele alocate din bugetul municipal pentru prestarea serviciilor de transport public 

electric în municipiul Bălți în baza Contractul privind prestarea serviciilor de transport public 

electric în municipiul Bălți încheiat cu Consiliul municipal Bălți în persoana Primarului 

mun.Bălți și semnat la data 14.10.2013 pe un termen de 11 ani, 01.01.2014 – 31.12.2024. 
 

În scopul atingerii obiectivelor şi sarcinilor propuse ÎM DT Bălţi efectuează analiza şi 

planificarea anuală a serviciilor de transport public electric cu acoperirea parţială a surselor finanţate 

din bugetul municipal, reieşind din prognoza planului strategic, coordonată cu Direcţia locativ 

comunală şi Primarul municipiului Bălţi. Planul de finanţare anual se întocmeşte de către 

întreprindere în coordonare cu Direcţia locativ comunală şi Direcţia generală financiar-economică 

din cadrul Primăriei şi se aprobă de Primar.  

Executarea planului de finanţare se monitorizează de către întreprindere cu prezentarea 

rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale Direcţiei locativ comunale şi Direcţiei generală financiar-

economice din cadrul Primăriei. Deciziile privind modificarea planului de finanţare sunt luate de 

către Consiliul Municipal Bălţi.  
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În tabelul de mai jos sunt prezentate informaţii privind veniturile pe surse de obţinere. 

Veniturile   ÎM DT Bălţi pentru anii 2014 şi 2015  
          

Н а и м е н о в а н и е 
Ед.      

изм. 

2014  год Отклонения   2015  год Отклонения    

План Факт 

в                 

натурал

ьном 

измере

нии 

в             

%    

измере

нии 

План Факт 

в                     

натурал

ьном 

измере

нии 

в                 

%    

измере

нии 
1. Доходы - всего: (1.1. 

+ 1.2 + 1.3) 

тыс. 

леев 
31795,9 32593,4 797,5 2,5 41401,9 41911,0 509,1 1,2 

1.1. Доходы  от  

реализации  билетов  

(VBmdl) - всего  

тыс.  

леев 
15588,8 15650,3 61,5 0,4 19172,0 18463,3 -708,7 -3,7 

в  том  числе  от  реализации :   
1.1.1. ~ разовых  

билетов 

тыс. 

 леев 
13023,2 13441,2 418,0 3,2 16012,0 15695,6 -316,4 -2,0 

1.1.2. ~ общих  

абонементных  

месячных  билетов  

тыс.  

леев 
1688,0 1485,8 -202,2 -12,0 2079,0 1911,7 -167,3 -8,0 

1.1.3. ~  абонементных  

месячных  билетов  для  

школьников 

тыс. 

 леев 
877,6 723,3 -154,3 -17,6 1081,0 856,0 -225,0 -20,8 

1.2.  Внебилетные  

доходы (VAmdl) - всего 

тыс. 

 леев 
1228,0 1130,6 -97,4 -7,9 1262,0 1287,4 25,4 2,0 

в  том  числе  от :  
1.2.1. ~ доходы от услуг 

ЦДС 

тыс.  

леев 
412,0 446,6 34,6 8,4 484,4 602,0 117,6 24,3 

1.2.2. ~  доходов от 

аренды  

тыс.  

леев 
227,0 

260,4 
33,4 14,7 

326,9 347,6 
20,7 6,3 

1.2.3. ~ прочих  доходов 
тыс.  

леев 
589,0 423,6 -165,4 -28,1 450,7 337,8 -112,9 -25,0 

1.3. Трансферты  из  

муниципального  

бюджета - всего: 

тыс.  

леев 
14979,1 15812,5 833,4 5,6 20967,9 22160,3 1192,4 5,7 

 

Din tabel se vede că sursa ce mai mare a veniturilor îi revine transferurilor din bugetul municipal 

care constituie în anul 2014 -48,51 % iar în anul 2015 – 52,87 % ceia ce constituie în comparaţie cu 

anul 2014 mai mul cu 4,36 %. 

 

Asigurarea controlului intern (CI) în scopul administrării (gestionării) şi  utilizării 

eficiente şi economicoase a resurselor (activelor materiale şi nemateriale) ÎM 

„Direcţia de troleibuze din Bălţi”. 

 
Gestionarea patrimoniului municipal primit în gestiune economică de la Primăria mun. Bălţi  

În scopul desfăşurării activităţii conform scopurilor statutare, în baza deciziei CMB nr.3/45 din 

28.07.2011 „cu privire la transmiterea proprietății municipale în gestiunea economică a ÎM DTB”, 

întreprinderii i-a fost transmis în gestiune economică patrimoniu municipal cu valoarea inițială totală 

de 49 441 519 lei, conform anexei la aceiași decizie şi 5 terenuri aferente construcțiilor cu suprafața de 

3,8381 ha cu valoarea inițială totală de  4 957 931,31 lei în baza deciziei CMB nr.13/25 din 

18.11.2010. 
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Constatări 
 

La auditarea procesului de monitorizare şi gestionare a terenurilor de către ÎM DTB, în urma 

examinării extraselor din Registrul bunurilor imobile din 12.11.2015, s-a confirmat înregistrarea 

corespunzătoare a dreptului de gestiune economică la I.S.  „Cadastru”,  pe cînd în contabilitate nu a 

fost asigurată înregistrarea conformă la bilanțul întreprinderii a acestor terenuri. Doar la contul 

extrabilanțier  912 este înregistrată valoarea totală a acestora  de 4 957 931,31 lei, fără alte detalii 

(suprafețe, adrese, ș.a.). În contabilitatea primăriei municipiului Bălți informația despre aceste terenuri 

de asemenea este înregistrată la o singură poziție „Земли сел, городов, муниципиев” cu aceiași 

valoarea totală de 4 957 931,31 lei. 

 

Referitor la gestionarea şi monitorizarea bunurilor imobile (clădirile şi construcţiile) primite în 

gestiune economică de către ÎM DTB 

 De către întreprindere nu a fost  înregistrat dreptul de gestiune asupra acestora la I.S. 

„Cadastru”. Valoarea inițială totală a 9 unităţi de construcţii, bunuri imobile înregistrate în 

contabilitatea întreprinderii, conform situației din 01.01.2015 constituie 8 867 116,20 lei, fără 

specificarea parametrilor tehnici privind suprafeţele şi numărul cadastral al acestor construcţii. 

Conform datelor Direcției proprietate municipală din cadrul Primăriei la aceiași situație se enumeră 11 

unități de construcții cu valoarea de 8 867 116,20 lei, iar conform datelor din dările de seamă anuale, 

prezentate la Primărie pentru anul 2014, (anexa nr.1 privind valoarea şi situaţia clădirilor), se enumeră 

10 unităţi de construcţii cu aceiași valoare de 8 867 116,20 lei.  

S-a stabilit, că în contabilitatea întreprinderii  nu se ţine evidenţa fiecărei unităţi de construcţii conform 

listei bunurilor imobile primite în gestiune, şi anume: 

 

 bunul imobil „Здание депо (2 этажное)” cu numărul cadastral 0300203.332.01, clădirea cu două 

etaje a întreprinderii  din str. Decebal, 132 cu valoarea inițială de 6 064 052,05 lei, în evidența 

contabilă este divizată în două obiecte „Здание депо 1 AУП” cu valoarea inițială de 2 425 620,82 

lei, care se enumeră după administrație  și „Здание депо 2” cu valoarea inițială de 3 638 431,23 

lei, care se enumeră după secția de reparații a troleibuzelor; 

 conform datelor înregistrate în Registrul bunurilor imobile pe str. Decebal, 132 sunt înregistrate  

două unități de construcții „Блок вспомогательный” cu numărul cadastral 0300203.332.03 și 

suprafața de 97,9 m² și „помещении-склад” cu numărul cadastral 0300203.332.04 și suprafața de 

133,8 m² ,  pe cănd la Direcția proprietate municipală din cadrul  Primăriei și în contabilitatea ÎM 

DTB este înregistrat ca un singur bun imobil „Блок вспомогательный, помещении-склад” cu 

numărul cadastral 0300203.332.03 și 04 cu suprafața de 231,7 m² la valoarea inițială de 

162 439,20 lei; 

 bunurile imobile „ТП-2” cu numărul cadastral 0300302.145.01, substația de tracțiune din str. 1 

Mai, 8a cu valoarea inițială de 400 742,36 lei, „ТП-3” cu numărul cadastral 0300320.151.01, substația 

de tracțiune din str. Ștefan cel Mare, 133b cu valoarea inițială de 410 846,00 lei și „ТП-4” cu 

numărul cadastral 0300201.302.01, substația de tracțiune din str. Conev, 34a cu valoarea inițială de  

492 707,00 lei,  în evidența contabilă sunt comasate într-un singur obiect  „ТП-2,3,4” cu valoarea 

inițială de  1 304 295,36 lei. 

 

Menţionăm, că pînă în prezent nu a fost asigurată executarea deciziei CMB nr.4/66 din 31.03.2011 

cu privire la transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată în proprietatea publică a 

municipiului Bălţi a încăperii cu suprafaţa de 2,4 m², amplasată în staţia de transport public din str. 

Alexandru cel Bun, 10, mun.Bălţi (microraionul Dacia) în baza adresării dnei E.Remarciuc şi dlui 
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A.Remarciuc nr.R-476/127 din 02.03.2011.  Respectiv nu a fost asigurată înregistrarea conformă a 

acestui bun imobil la bilanţul primăriei municipiului Bălţi cu efectuarea ulterioară a evaluării şi 

înregistrării la OCT Bălţi şi transmiterea în administrarea ÎM DTB.  

De către întreprindere nu se respectă prevederile p.5.4. al Contractului privind transmiterea 

proprietăţii municipale în gestiune economică ÎM DTB din 01 iunie 2011. Pînă în prezent nu au fost 

efectuate pe deplin înregistrările corespunzătoare în registrul bunurilor imobile a proprietăţii 

municipale primite în gestiune.  

La analiza și contrapunerea datelor privind parametrii tehnici și suprafețele clădirilor, s-a stabilit că 

conform datelor din Registrul bunurilor imobile suprafața interioară totală a clădirilor transmise în 

gestiune ÎM DTB este mai mare cu 237,6 m² (6675,6 m² – 6438 m²) față de datele  Direcției 

proprietate municipală din cadrul  Primăriei și datele din dările de seamă anuale pentru anul 2014, 

prezentate de către ÎM DTB la Primărie, (anexa nr.1 privind valoarea şi situaţia clădirilor), după 

cum este redat în tabelul următor:  

Analiza și contrapunerea datelor privind suprafețele clădirilor și a terenurilor aferente acestora  între 

cele din  Registrul bunurilor imobile, de la Direcția proprietate municipală din cadrul Primăriei și cele 

înregistrate în contabilitatea ÎM DTB  

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunului imobil 

  

Număr 

cadastral 

  

Adresa 

  

Anul 

dării 

în 

explo

atare 

Suprafața interioară a clării 

din dosarul tehnic, m²  

Suprafața terenului aferent 

construcției, ha  

Conform 

Registrulu

i 

bunurilor 

imobile 

Conform 

datelor 

DPM 

Primăria 

Conform 

datelor 

contabilit

ății ÎM 

DTB 

Conform 

Registrului 

bunurilor 

imobile 

Conform 

datelor 

DPM 

Primăria 

Conform 

datelor 

contabilități
i ÎM DTB 

1 

Здание депо (2 

этажное) 0300203.332.01 str. Decebal, 132 1975 4889,5 4889,5 

în
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2 Проходная 0300203.332.02 str. Decebal, 132 1978 75,6 75,6   

3 

Блок 
вспомогательный, 

помещении-склад 

0300203.332.03 

и 04 
str. Decebal, 132 

197

5   231,7   

   0300203.332.03 str. Decebal, 132  97,9    

   0300203.332.04 str. Decebal, 132  133,8    

4 
Гараж 

0300203.332.05 str. Decebal, 132 
197
5 324 324   

5 

Диспетчерская по 

выпуску 0300203.332.06 str. Decebal, 132 

197

5 27,1 27,1   

6 

Диспетчерская 

  str. Al. Cel Bun, 10 2011   2,4 

Obiectul dat lipsește în 
Registrul bunurilor 

imobile și în evidență 

7 

Диспетчерская 

Северного  
вокзала   str. Kiev 1988      

8 Здание СЭХ  0300204.319.01 ул. Дечебал, 68/A 1972 352,7 273,1 0,0845 0,0845 

9 ТП-2  0300302.145.01 ул. 1 Мая, 8а 1975 238,4 193,5 0,0658 0,0658 

10 ТП-3 0300320.151.01 ул. Шт. чел Маре, 133в 1975 244,3 195,5 0,1266 0,1266 

11 ТП-4 0300201.302.01 ул. Конева, 34а 1975 292,3 225,6 0,1356 0,1356 

 TOTAL:      6675,6 6438 3,8381 3,8381 

 

În perioada auditată au fost procurate mijloace fixe noi (troleibuze în valoare de 68 mln lei și utilaj în 

valoare de 7 mln lei)  din contul împrumutului și grantului, acordat de BERD în cadrul proiectului 

„Troleibuze pentru mun. Bălţi”. Conform condițiilor p.15.3 al Contractului privind prestarea 

serviciilor de transport public electric în mun. Bălți încheiat cu Consiliul municipal Bălți, mijloacele 

de transport noi, procurate în cadrul proiectului internaţional de investiţii, inclusiv troleibuzele cu 

podeaua joasă, utilajul pentru staţiile de tracţiune şi alte mijloace fixe, sunt proprietate a Întreprinderii 

pentru toată perioada de valabilitate a prezentului contract (pînă în anul 2024). 
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Indicatorii 

Valoarea imobilizărilor corporale, inclusiv: 

Clădiri 
Construcții 

speciale 

Utilaje și 

instalații de 

transmitere 

Mașini și utilaje Mijloace de transport 

Alte 

mijloace 

fixe 

Total 

gestiune gestiune gestiune gestiune 
Proprietatea 

ÎM DTB 
gestiune 

Proprietatea 

ÎM DTB 
gestiune gestiune 

Proprietatea 

ÎM DTB 
În total 

la valoarea 

inițială 
           

Sold la 01.01. 14 8 867 116,20 236 288,00 8 656 674,00 7 149 420,01  23 177 592,00     23 459,00 48 110 549,21 0,00 48 110 549,21 
Intrări     7 803 113,90 235 182,25 67 190 228,93  235 182,25 74 993 342,83 75 228 525,08 

Transferuri         0,00 0,00 0,00 
Ieşiri  4 688,00  29 223,39  1 601 472,00   1 635 383,39 0,00 1 635 383,39 

Sold la 31.12. 14 8 867 116,20 231 600,00 8 656 674,00 7 120 196,62 7 803 113,90 21 811 302,25 67 190 228,93     23 459,00 46 710 348,07 74 993 342,83 121 703 690,90 

ponderea în 

total, % 
        38,38 61,62 100,00 

            

Amortizare 

acumulată la 

situația din 

31.12.2014 

7 049 671,52 179 867,81 7 234 481,10 7 008 776,24 10 678,28 13 375 994,75 1 758 328,14     17 634,59 34 866 426,01 1 769 006,42 36 635 432,43 

ponderea în 

total, % 
        95,17 4,83 100,00 

Gradul uzurii, %         74,64 2,36 30,10 

Valoare netă de 

bilanț la situația 

din 31.12.2014 

1 817 444,68 51 732,19 1 422 192,90 111 420,38 7 792 435,62 8 435 307,50 65 431 900,79    5 824,41 11 843 922,06 73 224 336,41 85 068 258,47 

ponderea în 

total, % 
        13,92 86,08 100,00 

 

Din datele reflectate în tabel sunt evidente rezultatele proiectului investițional privind modernizarea 

parcului de troleibuze. Totodată, atenționăm asupra faptului, că ponderea mijloacelor fixe și a 

mijloacelor de transport procurate în cadrul proiectului investițional, proprietate a întreprinderii 

constituie 61,62 % din totalul proprietății administrate de ÎM DTB la valoarea inițială a acestora 

conform situației din 31.12.2014. Însă, luînd în considerație gradul sporit de amortizare a activelor, 

proprietate municipală primită în gestiune, de 74,64 % la aceiași situație din 31.12.2014, este 

inevitabilă intensificarea măsurilor de control în scopul asigurării securităţii şi integrităţii activelor. 

În rezultatul auditului au fost constatate unele erori la înregistrarea activelor procurate în cadrul 

proiectului investițional, și anume: 

- bunurile achiziționate în cadrul proiectului investițional nu au fost înregistrate în 

contabilitate separat, în conformitate cu condițiile contractului ,  care prevede că activele 

procurate sunt proprietate a întreprinderii pentru toată perioada de valabilitate a  acestuia, 

pînă  în anul 2024; 

- bunurile înregistrate în evidență în valoare de 7 288 833,59 lei,  destinate modernizării și 

reutilării celor 4 substaţii electrice de tracţiune aflate în gestiunea întreprinderii,  care în 

opinia auditului urmau a fi reflectate la majorarea valorii acestora,  în evidenţa contabilă au 

fost înregistrate ca obiecte separate de mijloc fix cu număr de inventar fiecare (112 poziții), 

în timp ce au fost montate la cele 4 substaţii electrice de tracţiune; 
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Impactul 

Informatia despre active este neveridica, in evidenta stau pozitii (112) care sau instalat de facto la 

substatii si nu exista in realitate. Consecinta- dovada a inventarierii formale, date denaturate in 

evidenta si in rapoartele financiare. Peste un timp aceste active inexistente pot fi casate si trecute la 

pierderi (pierderi artificiale,in urma contabilitatii eronate). Nerespectarea metodologiei contabile de 

evidenta a mijloacelor fixe. Non sens, calcularea uzurii la obiectele care sunt in lista separata a MF, 

dar de facto sunt instalate la substatii (durata exploatarii s-a analizat???) Pe care politica de 

calculare a uzurii sau cazul acesta? Lipseste Documentatia (act de moderinizare/reparatie)care 

demonstreaza reparatia/moderniza si respectiv repartizarea acestor bunuri  la care sau atribuit. 

Necătând la faptul, că era necesară montarea echipamentului şi utilajului procurat destinat 

complexului de spălare a troleibuzelor, apoi darea în exploatare, recepţionarea şi intrarea acestor 

bunuri a fost înregistrată direct ca mijloc fix la contul 123.3 cu valoarea iniţială de 1 712 363,57 lei, 

fără a deţine informaţii de la furnizor privind părţile componente ale acestuia;(este informatie in 

continuarepe aceeasi intrebare) 

Nu a fost asigurată atribuirea corectă la contul 123.3 a utilajului destinat pentru deservirea şi 

reparaţia troleibuzelor în valoare de 37 892,24 lei, și anume: 

dispozitiv (mecanism) montare/demontare a motorului de tracţiune în canalul de control (instruire) 

cu valoarea inițială de 28 477,64 lei, intrat conform facturii din 15.05.2014, reflectat în evidență ca 

piesă de schimb pentru troleibuze la contul 211.5 și care în luna octombrie a fost deja și casat; 

Dovadă a inventarierii petrecute formal (ca mijloc fix se utilizeaza, exista in realitate, dar in 

evidenta nu exista), riscul fraudei , fiind casat, poate fi atribuit de persoane terte (pierderi constiente 

frauduloase), date denaturate a costurilor, in evidenta si in rapoartele financiare.  

 Un cric portabil pentru montare/demontare a roţilor pe traseu cu valoarea inițială de 

9 414,60 lei, intrat conform facturii din 13.06.2014, reflectat în evidență ca piesă de 

schimb pentru troleibuze la contul 211.5 și care abia în luna decembrie anul 2015 a  

fost transmis de la depozitul central în secția mecanicului șef. 

Cu toate că conform p.15.5 al Contractului nominalizat, mijloacele fixe noi, achiziţionate din 

resurse proprii ale Întreprinderii, neîmprumutate, în perioada de valabilitate a prezentului 

contract, era necesar de a fi transmise în proprietatea Municipiului, iar Municipiul le transmite în 

administrare înapoi Întreprinderii, pentru mijlocul fix „Сервер PC” cu valoarea iniţială de 15 300 

lei, nu a fost asigurată transmiterea corespunzătoare şi în darea de seamă privind rezultatele 

inventarierii pentru anul 2014 prezentată Fondatorului a fost reflectată ca proprietate a 

întreprinderii. 

Contrar prevederilor p.30.7. al Regulamentului privind modul de posesiune, de folosinţă şi de 

dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin 

decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012 de către întreprindere la fel nu a fost 

asigurată evidenţa contabilă separată a bunurilor domeniului  public primite în gestiune.  În 

evidența contabilă toate mijloacele fixe sunt înregistrate împreună, ceia ce indică la riscul de 

raportare eronată a disponibilului și rulajului bunurilor proprietății municipale și a celor din 
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proprietatea întreprinderii, la denaturarea valorii acestora şi respectiv face dificilă selectarea şi 

separarea acestora la necesitate. 

Aface legatura cu contractul BERD, are conditii speciale referitor la echipamentul/MF procurate 

Lipsa evidenței separate a mijloacelor fixe creează dificultăți și la întocmirea și verificarea dărilor 

de seamă anuale prezentate Fondatorului, privind disponibilul şi rulajul bunurilor proprietăţii 

municipale în baza rezultatelor inventarierilor întocmite conform anexei la Dispoziţia Primarului nr. 

729 din 29.10.2014 „privind petrecerea inventarierii anuale a proprietăţii municipale pentru anul 

2014 de către instituţiile bugetare şi publice, întreprinderile municipale”. 

S-a stabilit că aceste dări de seamă nu sunt contrasemnate de către persoanele responsabile ale 

Direcţiei Proprietate Municipală şi Contabilitatea Primăriei pentru confirmarea recepţionării 

acestora. 

Disponibilul şi rulajul mijloacelor fixe nu se confirmă lunar de persoanele responsabile de 

gestionarea acestora din cadrul întreprinderii.  

Concluzii  

Neasigurarea înregistrării pe deplin în Registrul bunurilor imobile a proprietăţii municipale primite 

în gestiune, neasigurarea evidenţei contabile separate a bunurilor domeniului  public primite în  

administrare, neînregistrarea în evidenţă a fiecărei unităţi de construcţii conform listei bunurilor 

imobile primite în gestiune, atribuirea incorectă a bunurilor, contrar prevederilor SNC „Imobilizări 

corporale” valoarea unitară a cărora depăşeşte plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală sau 

pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile, precum şi lipsa metodologiei unice a 

operaţiunilor legate de patrimoniul primit în gestiune economică pot duce la afectarea integrităţii 

acestora, la denaturarea situaţiei privind proprietatea întreprinderii, la denaturarea rezultatelor 

economico-financiare, cît şi la dezorientarea utilizatorilor privind situaţia reală la luarea deciziilor 

corespunzătoare. 

Recomandări  

Pentru întreprindere: 

- a asigura actualizarea dosarelor cadastrale ale bunurilor în scopul concretizării și ajustării 

tuturor parametrilor tehnici privind dimensiunile și suprafețele corecte ale acestora;  

- a asigura înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietăţii municipale primite în 

gestiune în corespundere cu prevederile p.5.4. al contractului privind transmiterea proprietăţii 

municipale în gestiune economică; 

- a asigura înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a tuturor bunurilor primite în gestiune 

economică cu specificarea tuturor parametrilor tehnici și valorici ale acestora; 

- a asigura evidenţa  contabilă separată a bunurilor domeniului  public primite în  gestiune; 

- a asigura atribuirea corespunzătoare a bunurilor, valoarea unitară a cărora depăşeşte 

plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală în conformitate cu SNC „Imobilizări corporale”; 

- a efectua corectările corespunzătoare cu atribuirea corectă a valorii bunurilor utilizate la 

modernizarea substațiilor electrice de tracțiune; 

-  a informa Fondatorul - Primăria m. Bălţi despre situaţia reală a proprietăţii municipale aflate 

în gestiune economică, precum și a celei din proprietatea întreprinderii; 

- a asigura prezentarea lunară de către persoanele responsabile a dărilor de seamă privind 

disponibilul şi rulajul mijloacelor fixe aflate în gestiune. 
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Pentru Fondator: 

- a  asigura contrasemnarea şi confirmarea recepţionării dărilor de seamă de către persoanele 

responsabile ale Direcţiei  Proprietate  Municipală şi Contabilitatea Primăriei. 

 

*** ( Conform p. 65 din SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII” 

Datoriile privind bunurile primite în gestiune economică apar în cazul primirii bunurilor de la alte entităţi 

(fondatori, organele administraţiei publice) în gestiune temporară şi se contabilizează ca majorare concomitentă a 

activelor şi a datoriilor. Datoriile privind bunurile primite în gestiune economică se diminuează la returnarea 

activelor sau la recuperarea valorii acestora prin numerar sau altă formă de compensare. Returnarea activelor sau 

compensarea valorii lor se contabilizează ca diminuare concomitentă a datoriilor pe termen lung sau curente şi a 

valorii contabile a activelor returnate sau a numerarului. În cazul în care valoarea contabilă a activelor returnate 

este mai mică decît suma datoriilor, diferenţa se contabilizează ca diminuare a datoriilor şi majorare a veniturilor 

curente sau a capitalului social.) 

 

Casarea patrimoniului municipal primit în gestiune economică de la Primăria 

mun. Bălţi   

Pentru desfăşurarea activităţii conform scopurilor statutare ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi”  în 

rînd cu alte mijloace fixe a primit în gestiune şi troleibuze.  

Constatare 

La auditarea procesului de monitorizare şi gestionare de către ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi”  

a troleibuzelor, proprietate municipală primită în gestiune economică în valoare de 5 515 462,46 lei, 

s-a constatat că conform Deciziei Consiliului Municipal nr. 3/4 din 16.04.2015 „Cu privire la 

autorizarea casării mijloacelor fixe aflate în administrare ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” cu 

drept de gestiune economică” sa permis ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” şă caseze mijloace 

fixe,  aflate în administrare întreprinderii cu drept de gestiune economică a 6 troleibuze: 

 Nr. 

d/o  

Denumirea şi marca 

mijlocului fix  

Nr. 

de 

inve

ntar  

Data 

punerii în 

funcţiune  

Valoarea 

de intrarea, 

lei  

Valoare

a 

probabi

lă 

rămasă 

la 

expirar

ea 

duratei 

utile de 

funcţio

nare, 

lei  

Codul de 

clasificarea  

Durat

a de 

funcţi

onare 

utilă 

(norm

a 

anual

ă de 

uzură

), ani 

(%an)  

Uzura 

calculată 

lei  

Valoa

rea 

 de 

bilanţ

, lei  

Gradul 

uzurii, %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1  Troleibuz ЗИУ-126*  55  01.01.1986  306000,00  50  15870290909  15  305950,00  50  100  
2  Troleibuz ЗИУ-153  83  01.04.1993  306000,00  240,4  15870290909  15  305759,60  240,4  99,90%  
3  Troleibuz ЗИУ-134  61  01.09.1989  306000,00  270  15870290909  15  305730,00  270  100,00%  
4  Troleibuz ЗИУ-87  34  01.03.1081  306000,00  50  15870290909  15  305950,00  50  100,00%  
5  Troleibuz ЗИУ-146  72  01.12.1991  306000,00  240  15870290909  15  305760,00  240  99,90%  
6  Troleibuz ЗИУ-84  31  01.03.1979  306000,00  50  15870290909  15  305950,00  50  100  
 Total:   1836000,00 900,40   1835099,60 900,40  

*De facto Troleibuzul ЗИУ-126 cu valoarea iniţială de 377 472,00 lei şi nu 306 000,00 lei a fost casat  în baza Deciziei Consiliului 

Municipal nr. 4/50 din 27.06.2014 „Cu privire la examinarea adresării ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” nr. 281 din 

30.05.2014”, conform anexei căruia sa permiş casarea Troleibuzului ЗИУ-140 cu valoarea iniţială de 377 472,00 lei şi nu 

306 000,00 lei lei. Troleibuzul ЗИУ-140 cu valoarea iniţială de 306 000,00 lei de facto sa casat şi reflectat în contabilitate pe data 

de 16.04.2015 cu data Deciziei Consiliului Municipal nr. 3/4 din 16.04.2015 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe aflate 

în administrare ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” cu drept de gestiune economică”. Reflactarea în contabilitate a casării  
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acestora troleibuze (Troleibuzul ЗИУ-126 şi Troleibuzului ЗИУ-140) sa efectuat contrar permesiunilor din anexelşe la Deciziile 

Consiliului Municipal. 

Conform Deciziei Consiliului Municipal nr. 3/4 din 16.04.2015 „Cu privire la autorizarea casării 

mijloacelor fixe aflate în administrare ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” cu drept de gestiune 

economică” de facto sa casat următoarele troleibuze (16.04.2015): 

Nr. 

d/o  

Denumirea şi marca 

mijlocului fix  

Nr. 

de 

inve

ntar  

Data 

punerii în 

funcţiune  

Valoarea 

de intrarea, 

lei  

Valoare

a 

probabi

lă 

rămasă 

la 

expirar

ea 

duratei 

utile de 

funcţio

nare, 

lei  

Codul de 

clasificarea  

Durat

a de 

funcţi

onare 

utilă 

(norm

a 

anual

ă de 

uzură

), ani 

(%an)  

Uzura 

calculată 

lei  

Valoa

rea 

 de 

bilanţ

, lei  

Gradul 

uzurii, %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1  Troleibuz ЗИУ-140*  55  01.01.1986  306000,00  50  15870290909  15  305950,00  50  100  
2  Troleibuz ЗИУ-153  83  01.04.1993  306000,00  240,4  15870290909  15  305759,60  240,4  99,90%  
3  Troleibuz ЗИУ-134  61  01.09.1989  306000,00  270  15870290909  15  305730,00  270  100,00%  
4  Troleibuz ЗИУ-87  34  01.03.1081  306000,00  50  15870290909  15  305950,00  50  100,00%  
5  Troleibuz ЗИУ-146  72  01.12.1991  306000,00  240  15870290909  15  305760,00  240  99,90%  
6  Troleibuz ЗИУ-84  31  01.03.1979  306000,00  50  15870290909  15  305950,00  50  100  
 Total:   1836000,00 900,40   1835099,60 900,40  

*În loc de Troleibuzul ЗИУ-126 fiindcă acesta déjà la momentul casării nu mai era la bilanţul ÎM „Direcţia de troleibuze din  Bălţi”.   

       De menţionat, că formularele - procesele verbale de casare a unităţiilor de transport auto nu sunt 

completate în conformitate cu cerinţele HG nr.500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului 

privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe. În procesele verbale de casare a 

unităţiilor de transport auto nu se completează majoritatea indicatorilor indicaţi în acesta, inclisiv nu 

se indică nici denumirea valorilor materiale recuperate în urma casării unităţii de transport auto şi nu 

se efectuiază menţiunea contabilităţii privind înregistrarea unităţii de transport casată. 

 La fel sa constatat, că în locul troleibuzului ЗИУ-87 care sa casat se află pentru a fi tăiat şi 

demontat troleibuzul 119, pe cînd troleibuzul ЗИУ-87 cu înscrierea pe el al nr. 119 se află în exploatare 

fără a fi întocmite oricare decizii sau acte. Nici la primărie nu să anunţat despre acest fapt.     

Deciziile Consiliului Municipal Bălţi cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe aflate în 

administrare ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” cu drept de gestiune economică nu se îndeplinesc în 

termenii stabiliti din partea  ÎM DTB.    

Conform pun.2 al Deciziei respective ÎM „Direcţia de troleibuze din  Bălţi” trebuia în de curs 

de o lună să iei la evidenţă materialele obţinute în rezultatul casării mijloacelor de transport conform 

legislaţiei Republicii Moldova în vigoare şi să prezente primarului municipiului Bălţi darea de seamă cu 

privire la rezultatele casării, însă pînă la moment acest punct nu sa respectat şi nu a fost executat, cu atît 

mai mult, că au fost tăieate şi demontate din 6 troleibuze numai 3 troleibuze şi anume:   
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Nr. 

d/o  

Denumirea şi marca 

mijlocului fix  

Nr. 

de 

inve

ntar  

Data 

punerii în 

funcţiune  

Valoarea 

de 

intrarea, 

lei  

Ferul vechi obţinut 

în urma casării şi 

înregistrat în 

contabilitate 

 

Piesele de schimb f/e 

Nr. 

total de 

piese, 

buc 

Valoarea 

totală a 

pieselor, 

lei 

Cantitat

ea, kg 

Valoarea, 

lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Troleibuz ЗИУ-140  55  01.01.1986  306000,00  3 640 3 640,00 16 12 773,61 
2 Troleibuz ЗИУ-146  72  01.12.1991  306000,00  4190 4 190,00 14 11 643,70 

3 Troleibuz ЗИУ-84  31  01.03.1979  306000,00  3 200 3 200,00 11 11 599,08 
 Total:    11 030 11 030,00 41 36 016,39 

 

Pînă la moment n-au fost tăieate şi demontate troleibuzele 153,134, şi 87 şi respectiv n-au 

fost înregistrare în contabilitate a ferului uzat şi pieselor de schimb obţinute în urma casării acestora. 

(Concluzia se bazeaza pe pe controlul la fata locului si lipsa Actelor privind taierea si 

demontarea troleibuselor  si a listelor materielelor si pieselor de schimb inregistrate in contabilitate) 

Cruiterii 

 

 Deciziei Consiliului Municipal nr. 3/4 din 16.04.2015 „Cu privire la autorizarea casării 

mijloacelor fixe aflate în administrare ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” cu drept de 

gestiune economică” 

 

Impact 

  

Nu sint inregistrate veniturile /bunurile de la lichidarea obiectelor casate. 

Neprezentarea in teremenii stabiliti a darii de seama privind obiectele casate. 

E necesar de menţionat că nu se respectă metodologia de înregistrare în contabilitate o operaţiunilor 

legate de înregistrarea ferului uzat şi pieselor de schimb obţinute în urma casării mijloacelor fixe se 

întocmesc formule contabile D-t contul 211 „Materiale”  şi C-t contul 821 „Costuri indirecte de 

producţie”  în loc de D-t contul 211 „Materiale”   şi C-t contul 621 „Venituri din operaţiuni cu active 

imobilizate”, Ct contul 123. Activele utilizabile spre exemplu ferul vechi nu se înregistrează în 

contabilitate la valoarea realizabilă netă, care de facto constituie 1,70 lei pentru 1 kg, ce doar cu 1 leu 

pentru 1 kg, ceia ce contravine punct. 67  din SNC „Imobilizări corporale şi necorporale”. Ferul vechi 

obţinut în urma casării mijloacelor de transport se comercializează SRL „Metalprogres-Nord” la un preţ 

de 1,70 lei pentru 1 kg. 

 

Denaturarea rezultatelor financiare prin diminuarea costurilor (821) si nereflectarea veniturilor 

(10935 lei numai pe pozitia exemplificata). 

 

Ca confirmare de neîndeplinire a Deciziilor Consiliului Municipal Bălţi cu privire la 

autorizarea casării mijloacelor fixe aflate în administrare ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” cu 

drept de gestiune economică serveşte şi faptul că troleibuzul 91 casat pe data de 25.10.2014 a fost 
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tăieat şi demontat numai în luna iunie 2015 (dovada: Actul privind taierea si demontarea troleibusului 

din data 25.06.15 ). 
 

Actele privind taierea si demontarea troleibuselor nu contin informatia referitor la functiile 

persoanelor care confirma taierea/demontarea, deasemenea, vre-un document/ordin/decizie pe 

intreprindere care stabileste imputernicirile acestor persoane pentru semnarea actelor mentionate. 

 

Constatare 

La fel s-a constatat că conform Deciziei Consiliului Municipal Bălţi nr. 4/50 din 27.06.2014 „Cu 

privire la examinarea adresării ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” nr. 281 din 30.05.2014 s-a permis 

ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” casarea unora  mijloace fixe,  aflate în administrare întreprinderii 

cu drept de gestiune economică printre care sau aflat şi 3 troleibuze: 

Nr. 

d/o  

Denumirea şi 

marca mijlocului 

fix  

Nr. 

de 

inv.  

Data punerii 

în funcţiune  

Valoarea 

de intrare, 

lei  

Valoar

ea 

probabi

lă 

rămasă 

la 

expirar

ea 

duratei 

utile de 

funcţio

nare, 

lei  

Codul de 

clasificare  

Durata 

de 

funcţio

nare 

utilă 

(norma 

anuală 

de 

uzură), 

ani 

(%an)  

Uzura 

calculată 

lei  

Valoar

ea 

 de 

bilanţ, 

lei  

Grad

ul 

uzurii

, %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Chioșc 

dispetcerat* 

11 01.01.1983 4688,00 150 120073000

02 

6 4538,00 150 100 

2 Automagnitola 

SONI 

493 01.12.2001 1300,00 0 148527190

001 

3 1300,00 0 100 

3 Ventilator 464 01.06.1996 1500,00 0 148415000

1 

4 1500,00 0 100 

4 Masina de casa si 

control 

497 01.04.2003 4454,00 0 14870 3 4454,00 0 100 

5 Masina de casa si 

control 

498 01.04.2003 2865,00 0 14470 3 2865,00 0 100 

6 Telefon mobil 491 01.12.2000 1240,00 0 148525091

0 

5 1240,00 0 100 

7 Tel.mob Motorola 528 01.05.2007 3289,00 0 148525091

0 

5 3289,00 0 100 

8 Tel.mob Nokia 492 01.11.2001 2015,00 0 148525091

0 

5 2014,00 0 100 

9 Contor de energia 

termica 

468 01.12.1996 6469,00 0 1490260002 5 6469,00 0 100 

10 Tigheli 142 01.04.2004 2580,00 30 1484542001 10 2520,00 30 100 
11 Dulap aerisire 144 01.09.1999 3512,00 250 1484171001 12 3262,00 250 100 
12 Troleibuz ЗИУ-

110 

45 01.01.1984 306000.00 50 1587029090

9 

15 305950.00 50 100 

 Troleibuz ЗИУ-

142 

70 01.11.1990 306000.00 248 1587029090

9 

15 305752.00 248 99 

 Troleibuz ЗИУ-

126** 

68 01.06.1990 377472.00 432 1587029090

9 

15 342711,00 432 100 

 Total:   1023384.00 1160.00   987864,00 1160.000  

* Pînă la moment chioscul dispetcerat nu a fost tăiat şi demontat. 



32 

 

**În anexa la Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 4/50 din 27.06.2014 „Cu privire la examinarea adresării ÎM „Direcţia de  troleibuze din Bălţi” e 

indicat Troleibuzul ЗИУ-140 cu nr. 45 şi  valoarea iniţială 377472.00 lei, iar uzura calculată 377040.00 lei, de facto în contabilitate la data casării 

26..06.2014 uzura calculată a constituit 342711,00 lei.. 

  

      Totodata, Atragem atenţia la faptul lipsei controlului riguros asupra operatiunilor legate de 

casarea MF, dat fiind ca exemplu faptul, ca avind  Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 4/50 e din  

27.06.2014 ,  casarea mijloacelor fixe s-a reflectat în contabilitate cu data de 26.06.2014, iar.  

 

Impact 

Nerespectarea deciziilor CMB privind demolarea/lichidarea oblectelor casate şi inregistrarea 

veniturilor/bunurilor in contabilitate.Cauza nerespectarii- lipsa controlului din partea CMB asupra 

respectarii termenilor de indeplinire a deciziei si prezentarii darii de seama. 

 

Menţionăm faptul că ÎM „Direcţia de troleibuze din  Bălţi” a înregistrat incorect în contabilitate unele 

materiale obţinute în rezultatul casării troleibuuelor din lipsa controlului asupra documentelor primare 

şi coordonării între persoanele responsabile pentru înregistrarea în contabilitate a materialelor obţinute 

în rezultatul casării mijloacelor  fixe şi celor în gestiunea cărora sau înregistrat aceste materiale şi 

anume: 

 

Nr. 

d/o  

Denumirea şi marca 

mijlocului fix  

Nr. 

de 

inv.  

Materialele obţinute în rezultatul casării 

mijloacelor fixe conform listei de transmitere 

la dipozit 

Materialele obţinute în rezultatul 

casării mijloacelor fixe conform 

datelor înregistrate în contabilitate 

Denumirea 

materialelor 

Un. 

de 

măs

ură 

Can

titat

ea 

Valoarea, 

lei Denumirea 

materialelor 

Un. de 

măsură 

Cantitat

ea 

Valoarea, 

lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Troleibuz ЗИУ-142  70 Fer uzat de la 

Motorul DK -

408 

kg 158 158,00 Motor DK -

408 

buc 1 6375,00 

   Fer uzat de la 

Motorul DB -

661 

kg 100 100,00 Motor DB -

661 

buc 1 4040,00 

2 Troleibuz ЗИУ-126 68 Fer uzat  kg 585 585,00 Fer uzat  kg 520 520,00 

 Total:     843,00    10935,00 

 

Lipsesc Actele  de confirmare că cadru cărucior a troleibuzelor 142, 110 şi 113 au  fost  tăiate şi 

demontatate. Lipsesc la fel confirmarea datelor de înregistrare în contabilitate a ferului uzat şi pieselor de 

schimb de la casarea troleibuzului 110 (Cu toate ca exista lista materialelor si pieselor dew schimb intrate in 

urma demontarii troleibuselor) .  

În încălcarea cerintelor stabilite prin HG nr.500 din 12.05.1998 despre aprobarea 

Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, ÎM „Direcţia de 

troleibuze din  Bălţi” a casat în anul 2014 - 5 unităţi de troleibuue în baza actelor de lichidare a 

mijloacelor de transporn aprobate încă din anul 1974 şi nu conform întocmirei formularului – 

Procesului-verbal de casare a unităţii de transport auto, aprobat conform anexei 3 al HG nr.500 din 

12.05.1998.  
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În actele de casare a mijloacele fixe membrii comisiei nu corespund conform ordinului 

comisiei indicat în acestea (veizi actele de casare a mijloacele fixe nr. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 

din 12.03.2014).   

 

Criterii 

 HG nr.500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, 

raportate la mijloacele fixe. 

 

Nici în anul 2014 nu s-a respect metodologia de înregistrare în contabilitate o operaţiunilor 

legate de înregistrarea ferului vechi şi pieselor de schimb obţinute în urma casării mijloacelor fixe sau 

întocmit formule contabile D-t contul 211 „Materiale”  şi  C-t contul 813, „Consumuri indirecte de 

producţie”, 612 „Alte venituri operaţionale”,  714 „Alte cheltuieli operaţionale”  în loc de D-t contul 

211 „Materiale” şi C-t contul 621 „Venituri din operaţiuni cu active imobilizate”, Ct contul 123,  

aducînd prin aceasta la prezentarea informaţiei neverdice legate de venituri şi cheltuieli. 

 

Impact 

S-a reflectat la micsorarea cheltuielilor/costurilor, in loc de reflectare la majorarea veniturilor. 

IM n-a resepctat nici deciziile din 2014 privind termenele de taiere si demontare a 

troileibuselor, care nu s-au executat nici pina la momentul prezent (pun.3 al Deciziei Consiliului 

Municipal Bălţi nr. 4/50 din 27.06.2014 „Cu privire la examinarea adresării ÎM „Direcţia de 

troleibuze din Bălţi” nr. 281 din 30.05.2014 şi pun.2 al Deciziei nr. 7/28 din 23.10.2014 „Cu privire la 

autorizarea casării  mijloacelor fixe aflate în administrarea ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi”) 

 

Cruiterii 

 Decizia Consiliului Municipal Bălţi 4/50 din 27.06.2014 „Cu privire la examinarea adresării 

ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi” nr. 281 din 30.05.2014;  

 Decizia nr. 7/28 din 23.10.2014 „Cu privire la autorizarea casării  mijloacelor fixe aflate în 

administrarea ÎM „Direcţia de troleibuze din Bălţi”. 

 

Concluzii 

Cele mentionate confirmă faptul că la ÎM DTB din partea persoanelor responsabile nu se efectuează 

controlul coreeponzător asupra gestionării patrimoniului aflat în administrarea întreprinderii cu drept 

de gestiune economic, ca consecenţă acestea pot duce la afectarea integrităţii patrimoniului aflat în 

administrarea întreprinderii cu drept de gestiune economică. Prin urmare întreprinderea n-a: 

 asigurat controlul asupra gestionării patrimoniului aflat în administrarea întreprinderii cu 

drept de gestiune economic; 

 îndeplinit Deciziile Consiliului Municipal Bălţi în privinţa executării acestora şi prezentării 

dărilor de seamă cu privire la rezultatele casării mijloacelor fixe; 

 

Recomandări:  

 

Pentru întreprindere: 
 

- a efectua casarea mijloacelor fixe în baza deciziilor Consiliului Municipal Bălţi cu respectarea 

stricta a termenilor si conform prevederilor Regulamentului privind modul de posesiune, de 

folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului 

Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012; 
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- a asigura casarea mijloacelor fixe numai în baza documentelor justificative formularelor - 

proceselor verbale de casare a MF şi Proceselor-verbale de casare a unităţii de transport auto 

întocmite în corespundere cu cerinţele stabilite prin HG nr.500 din 12.05.1998 despre aprobarea 

Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe; 

- a asigura executarea integrală şi în termenii stabiliţi în deciziile Consiliului Municipal Bălţi cu 

prezentarea dărei de seamă cu privire la rezultatele casării mijloacele fixe; 

- a asigura respectarea metodologiei de înregistrare în contabilitate o operaţiunilor legate de 

înregistrarea  ferului uzat şi pieselor de schimb obţinute în urma casării mijloacelor fixe. 

 

Pentru Fondator: 

- a asigura cotrolul asupra executării Deciziilor Consiliului Municipal Bălţi legate de 

autorizarea casării mijloacelor fixe aflate în administrare cu drept de gestiune economică . 

 

Achiziția bunurilor și serviciilor 

 

În cadrul întreprinderii nu sînt stabilite și respectiv nu sînt aplicate proceduri de control 

intern privind procesul de achiziții a bunurilor și serviciilor pentru necesitățile întreprinderii. La 

examinarea documentelor primare – cerințele cu necesități privind achiziționarea bunurilor s-a 

constatat că acestea sunt înaintate de către șefii subdiviziunilor  fără a coordona dacă acestea există 

în stocuri la depozitul central al întreprinderii. Unele și aceleași tipuri de bunuri sunt incluse repetat 

în mai multe cerințe înaintate periodic (peste o zi) de către șefii subdiviziunilor, iar în unele cazuri 

se repetă și în cerințele înaintate de către depozitarul întreprinderii.  

 

Cerințele cu necesități înaintate sunt autorizate de către inginerul șef al întreprinderii și transmise 

spre executare și păstrare persoanei responsabilă de achiziții. De către persoana responsabilă de 

achiziții nu au fost prezentate careva documente care ar confirma metoda de selectare a furnizorilor, 

prin examinare, evaluare și comparare a ofertelor operatorilor economici și nici dovezi privind 

executarea cerințelor. Nu a fost asigurată păstrarea corespunzătoare a cerințelor (ordinea 

cronologică, măsura executării, …), de aceia nu este posibil de determinat care din ele au fost 

executate și care urmau a fi acceptate sau respinse. În perioada auditată nu au fost întocmite și 

prezentate careva dări de seamă privind executarea sau respingerea cerințelor cu necesități. 

 

Din explicațiile verbale ale persoanei responsabile de achiziții s-a constatat că achiziționarea 

bunurilor și serviciilor se efectuează conform criteriului de urgență, și nu în baza necesităților 

identificate și planificate periodic. Nu a fost clar definită nici modalitatea de selectare a furnizorilor 

de bunuri. 

 

E necesar de menţionat faptul că, ÎM „Direcţia de troleibuze din  Bălţi” a efectuat aciziţii de bunuri 

şi servicii şi de la persoane fizice. În tabelul de mai jos este prezentată informaţia respectivă:  
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№    

п/п 

№                               

акта 

закупку 

Дата Фамилия Товары и услуги Сумма Паспортные данные  

1 AM 503959 15,01,2014 JUR IGOR гидроусилит,транзистор 881,69 

Balti.Ostrovski140/24 

.A01058587 24,10,2000/ 

2000004165394 

2 AM 503961 14,02,2014 ROPACI MIHAIL дверь левая УАЗ 1000 

Balti. Cagul 58/10 

,2003004020083 din 

07,04,2003 

3 AM 503962 17,02,2014 ROPACI MIHAIL шестерня,поршень 537,63 

                           - -- - - - 

-  - - - 

4 AM 503963 14,05,2014 

SCVORTOV 

GHEOR    эл.щетка 845 

Balti,Bulgara 19 

bl.12/21,0981205045703 

19,05,1998 

5 AM 503964 14,05,2014 

SCVORTOV 

GHEOR     эл.щетка 950,64        --- - - - - - - - - - -  

6 AM 503966 26,05,2014 

SCVORTOV 

GHEOR   бронза 866,2       - - - - - -- - - - - - -  

7 AM 503967 27,05,2014 

SCVORTOV 

GHEOR   бронза 866,2        -- - - - - - - - - - - - 

8 AM 503970 11,08,2014 GRIB GHEORGE известь 980,65 

Edinet s.Trinca .A 

14056871 din 

05,08,2005 ,, 

0980602147195 

9 AM 503971 12,08,2014 GRIB GHEORGE  известь 980,65    - - - - - - - - - - -  

10 AM 503972 13,08,2014 GRIB GHEORGE  известь 980,65    - - - - - - - -  - - - 

11 AM 503973 14,08,2014 GRIB GHEORGE известь 974,19   - - - - - - - - - --  - 

12 AM 503974 15,08,2014 GRIB GHEORGE известь 974,19   - - - - - - - - - - -  

13 AM 503975 16,08,2014 GRIB GHEORGE  Известь 974,19   - - - - - - - - - - - 

14 BA 674876 15,08,2014 CIOCLEA IULIA аренда санузла  888,88 

Balti str.St.cel Mare 

218,,,2003004063295 

15 BA 674877 18,08,2014 CIOCLEA IULIA  аренда санузла 888,89   - - - - - - - - - - - -  

16 BA 674878 19,08,2014 CIOCLEA IULIA аренда санузла 888,9   - - - - - - - - - - -  

17 AM 503976 08,09,2015 DODI SILVIA эл.лампочки 557,5 

A 04017925 din 

31,10,97  097138566102 

18 AM 503977 08,09,2015 DODI SILVIA эл.лампочки 557,5   -- - - - - - - - - -  

19 AM 503960 05,02,2014 PONITOVSCHI N метчик,сальник,пружина 424,73 

Balti str. Cicicala 4/32 

,,,A04036459 din 

28,07,98,,098240704158

4 

20 AM 503965 15,05,2014 SCVORTOV эл.щетки,пружина 956   

21 AM 503968 11,06,2014 SCVORTOV оцин.труба 780   

22 AM 503969 11,06,2014 SCVORTOV оцин.труба 780  

 Total:  18 534,28  

 Inclusiv:    

 a.2014  17 419,28  

 a.2015  1115,00  
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Concluzii 

Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor în lipsa planificării şi transparenţei tranzacţiilor, precum şi 

lipsa controlului intern privind procesul de achiziţii indică la efectuarea unor cheltuieli iraţionale, la 

achiziţionarea bunurilor necalitative, fără a încheia  contracte, precum ţi la formarea şi menşinerea 

unor stocuri de bunuri neutilizabil.   

 

Recomandări ÎM DTB: 

- a stabili proceduri clare și responsabilități (grup de lucru) privind achiziția bunurilor și 

serviciilor prin identificarea și planificarea necesităților pentru o perioadă concretă; 

- a institui cerințe privind documentarea procesului de achiziții, evidența și păstrarea 

corespunzătoare a acestora; 

- a asigura transparența tranzacțiilor prin examinarea, evaluarea și compararea ofertelor 

operatorilor economici și aprobare de către Consiliul-Director. 

Recomandări Fondator: 

- a elabora și aproba procedura de achiziții pentru întreprinderile municipale;  

- a examina oportunitatea de avizare a planului de achiziții pentru întreprinderile municipale. 

 

 Gestionarea stocurilor 
 

Controlul asupra gestionării bunurilor materiale, inclusiv şi a obiectelor  de mică valoare şi 

scurtă durată, urmeaza a fi efectuat de către conducător, inginerul-şef şi contabilitate. 

Totodata, aceasta nu se asigura corespunzator din motivul, că la întreprindere lipsesc 

proceduri aprobate asupra gestionării bunurilor materiale. Intrarea stocurilor achiziţionate se 

contabilizează la costurile de intrare cu includerea în acestea şi TVA, iar la ieşire se evaluează la 

valoarea contabilă, care se determină prin aplicarea metodei  de evaluare curentă – metoda costului 

mediu ponderat.  

La întreprindere lipseşte albumul documentelor primare care circula in cadrul IM (lista si 

formatul documentelor primare, inclusiv a celor elaborate desinestatator, aprobate prin ordinul 

conducătorului), lista persoanelor responsabile 

pentruintocmirea/verificarea/coordonarea/semnarea/prezentarea in contabilitate şi  graficului de 

circulaţie a documentelor primare, cu stabilirea termenilor de prezentare a documentelor (inclusiv, a 

dărilor de seamă) legate de gestionarea bunurilor materiale. 

Casarea materialelor se efectueaza in baza unor acte care nu corespund cerintelor LEGII 

CONTABILITATII (art.19), PRIVIND INDICAREA IN DOCUMENTUL PRIMAR A 

ELEMENTELOR de baza corespunzatoare documentului concret (data, nr. documentului, membrii 

comisiei de casare, aprobati prin ordinul conducatorului, etc) 

Menţionăm faptul, că dările de seamă privind starea şi rulajul bunurilor materiale inclusiv şi 

pe obiectele  de mică valoare şi scurtă durată nu sunt imprimate pe hîrtie şi nu sunt semnate de către 

persoana responsabilă de verificarea acestora din contabilitatea întreprinderii şi nici de către 

gestionarii de bunuri materiale.   

S-a constatat, că în componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în perioada 

audiară 2014-9 luni 2015 incorect au fost incluse materiale şi piese de schimb cum ar fi: 
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Denumirea Unit
atea 

de 

măsu

ră 

Preţul 
mediu p/u 

unitate 

2014 9 luni 2015 

Întrări Transmise în 

exploataţie 

Întrări Transmise în 

exploataţie 
Canti
tatea 

Suma, lei  Canti
tatea 

Suma, lei  
  

Canti
tatea 

Suma, lei  Cantita
tea 

Suma, lei  

1 2 3 4 5 6 7     

Fereastre din plastic Buc 2 112,31 13 27 460,00 13 27 460,00     

Uşi Buc 8 333,33** 3 25 000,00 3 25 000,00     

Uşi din plastic Buc 3 835,00 7 26 845,00 7 26 845,00 1 3600,00 1 3 600,00 
Construcţii din plastic Buc 7 200,00** 4 28 800,00 4 28 800,00     

Parchet laminat M2 128,00     25.6 3 276.80 25.6 3 276.80 

Săpun de rufe Buc 3,79 

 

428 1 623,00 

 

417 1 609,94 

 

 320 1550,00 302 

  

1446,84 

Săpun lichid Buc 9,94 34 338,00 29,5 275,89 60 810,00 57 759,62 

Hard disk Buc 2 167.81     1 2 167,81 1  2 167,81 

Construcție din plastik 

PVC 

Buc 2 708,76     9 24 

378,84 

 

9 24 378,84 

Ткань для чехлов 

(pânză pentru 

capace) 

m 125,00     44 5 500,00 44 5 500,00 

Нитки (aţă) Buc 95,00     11 400,00 7 195,87 

Etc.           

Total:    110 066.00  109 990.83  41 683,45 

 

 41 325,78 

*Conform subpct.  3), pct. 6 din SNC „Stocuri”, obiectele de mică valoare şi scurtă durată – bunuri valoarea unitară a 

cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie sau pragul de semnificaţie prevăzut în politicile contabile, indiferent de durata de 

serviciu sau cu o durată de serviciu nu mai mare de un an, indiferent de valoarea unitară (de exemplu, instrumente şi dispozitive cu 

destinaţie generală şi specială, utilaj de schimb, ambalaj tehnologic, inventar de producţie, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, 

dispozitive de protecţie, lenjerie, construcţii şi dispozitive provizorii, inventar sportiv şi turistic şi alte obiecte similare). 

**Nici după preţul unitar nu poate fi atribuit în componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată după cum acestea 

este mai mare de 6 000,00 lei. 

 Faptul menţionat în tabelul 1 de mai sus confirmă lipsa controlului de gestionare asupra 

atribuirei corecte a bunurilor în componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, prin acesta 

sa încălcat metodologia de atribuire a materialelor şi pieselor de schimb în categoria stocurilor 

entităţii după destinaţia acestora, ca conseţinţe a dus la eronarea aprecierii corecte a cheltuielilor şi 

costurilor serviciilor prestate.   

La fel s-a constatat, că contrar pct. 51-53 din SNC „Stocuri”, în perioada de 9 luni a anului 

2015 incorect s-a calculat uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată transmise în exploatare 

cu valoarea unitară a cărora depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie, adică mai mult de 

1 000,00 lei. 

Conform punc. 52 din SNC „Stocuri” obiectele de mică valoare şi scurtă durată, a căror 

valoare unitară depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie se decontează la costuri/cheltuieli 

curente, active imobilizate etc. prin calcularea uzurii. Pct. 53 din SNC „Stocuri” prevede că pentru 

obiectele de mică valoare şi scurtă durată, a căror valoare unitară depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit 

de legislaţie uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se calculează în mărime de 50% din 

valoarea obiectelor diminuată cu valoarea reziduală – la transmiterea acestora în exploatare şi 50% 

– la ieşirea acestora din exploatare (casare). Însă Întreprinderea Municipală „Direcţia de troleibuze 

din Bălţi” a încălcat aceste prevederi calculînd incorrect în perioada 9 luni  a anului 2015 suma de 
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268 471,56 lei în loc de 134 235,78 lei majorind fără temei costurile şi cheltuielile întreprinderii, 

care ca consencinţe a influenţat eronat şi la rezultatul financiar al întreprinderii, fiind majorata 

artificial cu sumă de 134 235,78 lei.   

 E necesar de menţionat, că pct. 30 din Politicile contabile a întreprinderii pentru anul 2015 

prevede, că obiectele  de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară  a cărora  este  mai  mică de 

3 000 lei  urmează  să  fie casate la cheltuieli sau consumuri pe măsura predării acestor obiecte de la 

depozit în exploatare, iar pentru obiectele  de  mică  valoare şi scurtă  durată,  valoarea unitară a 

cărora depăşeşte 3 000 lei, în cazul livrării de la depozit în exploatare uzura se calculează în 

proporţie de 100% din valoarea   acestora   diminuată   cu  valoarea  probabilă   rămasă, ceia ce 

contrazice pct. 51-53 din SNC „Stocuri”.  

În tabelul de mai jos prezentăm informaţia privind procurările şi transmitera în exploatare a 

obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în perioada audiară 2014-9 luni 2015 

Perioada Procurări,lei Transmise în exploataţie cu trecerea la cheltuieli şi costuri 

Direct de la contul 

213.1 la contul 

cheltuieli şi costuri 

Suma, lei  Prin calcularea 

uzurii de la contul 

214.1 la contul 

cheltuieli şi costuri 

Suma, lei  

  

1 2 3 4 5 6 

Anul 2014 381 973,17 713.9 8 715,56 713.9 6 011,00 

 
 

 714 1.28   

  813.8 239 975,45 813.8 140 321,28 

Total: 381 973,17  248 692.29  146 332,28 

9 luni a anului 2015 403 520,22 713.8  5 727,59 713.8 10 379,50 

  821.1 119 696,14 821.1 258 092,06 
Total: 403 520,22  125 423,73  268 471,56* 

*Această sumă constituie 100% din valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată transmise în exploatare 

(contul 213.2 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare”) cu valoarea unitară a cărora depăşeşte 

1/6 din plafonul stabilit de legislaţie, adică mai mult de 1 000,00 lei, pecînd aceasta conform pct. 53 din SNC 

„Stocuri” trebuia s-ă constituie numai 50% sau 134 235,78 lei (268471,56 lei x 50%). 

Menţionăm faptul, că Întreprinderea Municipală „Direcţia de troleibuze din Bălţi” nu asigură 

controlul asupra ţinerei evidenţa îmbrăcămintei şi încălţămintei speciale, dispozitivelor de protecţie 

eliberate angajaţilor întreprinderii conform normelor stabilite pentru utilizare individuală al 

acestora, cît şi instrumentelor şi dispozitivelor cu destinaţie generală şi specială. Îmbrăcămintea şi 

încălţămintea specială, dispozitivele de protecţie eliberate angajaţilor întreprinderii conform 

normelor stabilite pentru utilizare individuală al acestora, cît şi instrumentelor şi dispozitivelor cu 

destinaţie generală şi specială se casează direct la costurile şi cheltuielile întreprinderii în baza 

bonurilor de consum şi actulelor de casare întocmite în aşa formă care nu conţin nici comisia şi nici 

un element obligatoriu, care trebuie să conţină un document primar prevăzut de pct. (6) al art. 19 

din Legea contabilităţii nr. 113 din  27.04.2007, cu excepţia semnăturii îngenerului-şef  şi persoanei 

responsabile de primirea bunurilor materiale de la depozitul central al întreprinderii.   
 

Întreprinderea Municipală „Direcţia de troleibuze din Bălţi” nu ţine evidenţa îmbrăcămintei şi 

încălţămintei speciale, dispozitivelor de protecţie eliberate angajaţilor întreprinderii conform 

normelor stabilite pentru utilizare individuală al acestora nici în unul din formularele 

interdepartamentale tipizate destinate evidenţei acestora cum sunt fişele personale de evidenţa a 

echipamentului şi a dispozitivelor de protecţie formularul interdepartamental tipizat nr. OV-6 sau 

borderoul de evidenţă a echipamentului şi dispozitivelor de protecţie eliberate (restituite) formularul 

interdepartamental tipizat nr. OV-7, aprobate prin Hotărîrea D.S. al Republicii Moldova  nr. 08 din 

12.04.1995. Nu se ţine evidenţa nici a instrumentelor şi dispozitivelor cu destinaţie generală şi 
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specială eliberate angajaţilor întreprinderii pentru utilizarea acestora în scopurile de activitate al 

întreprinderii pentru care sunt distinate formularele interdepartamentale tipizate Fişa de evidenţă a 

obiectelor de mică valoare şi scurtă durată nr. OV-2,  Procesul-verbal de ieşire din uz instrumentelor 

şi dispozitivelor cu destinaţie generală şi specială a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată nr. 

OV-4, cît şi Procesul-verbal de scoatere din uz şi de locuire a sculelor (dispozitivelor) nr. OV-5, 

aprobate prin Hotărîrea D.S. al Republicii Moldova  nr. 08 din 12.04.1995. La fel nu se utilizează 

pentru casarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată Procesul-verbal de scoatere din uz  a 

obiectelor de mică valoare şi scurtă durată formularul interdepartamental tipizat nr. OV-8, aprobat 

prin Hotărîrea D.S. al Republicii Moldova  nr. 08 din 12.04.1995. 

Programul contabil automatizat 1-C a întreprinderii nu a fost adaptat la cerintele 

standardelor noi de contabilitate in vederea evidentei OMVSD, in particular, in conformitate cu  cu 

pct. 51-53 din SNC „Stocuri; 

E necesar de menţionat, că obiectele de mică valoare şi scurtă durată aflate în exploatare 

(contul 213.2 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare”) nu au fost supuse 

inventarierii în anul 2014. 

Impactul 

             Riscul fraudelor (furtul îmbracamintei si incaltamintei prin intermediul casari necontrolate), 

ca consecinta de lipsa evidentei susmentionate, ca rezultat al nerespectarii actelor normative. 

Impactul principal consta in formarea costurilor nejustificate si necontrolate, care afecteaza 

rezultatele financiare.Lipsa asigurării controlului asupra ţinerei evidenţa îmbrăcămintei şi 

încălţămintei speciale, dispozitivelor de protecţie eliberate angajaţilor întreprinderii conform 

normelor stabilite pentru utilizare individuală al acestora, cît şi instrumentelor şi dispozitivelor cu 

destinaţie generală şi specială pot duce la pierderea întegrităţii patrimoniului întreprinderii, cît şi la 

majorarea ne justificativă a cheltuielilor şi costurilor serviciilor prestate. 

Concluzii  

    Lipsa conrolului intern asupra gestionării stocurilor, inclusiv, a obiectelor de mică valoare 

şi scurtă durată, lipsa evidenţei îmbrăcămintei şi încălţămintei speciale, dispozitivelor de protecţie 

eliberate angajaţilor întreprinderii conform normelor stabilite pentru utilizare individuală al 

acestora, cît şi instrumentelor şi dispozitivelor cu destinaţie generală şi specială a condus fără temei 

la majorea costurilor şi cheltuielilor întreprinderii în sumă de 134 235,78 lei pentru perioada de 9 

luni a anului 2015, ca consencinţe a influenţat la denaturarea informaţiilor privind rezultatul 

financiar al întreprinderii. 

Recomandări 

- a asigura elaborarea şi aproba graficul de circulaţie a documentelor primare şi stabilirea 

termenilor de prezentare a documentelor primare si a dărilor de seamă legate de gestionării 

bunurilor materiale, inclusiv şi pe obiectele  de mică valoare şi scurtă durată; 

- a elabora şi aproba proceduri de control intern  asupra gestionării bunurilor materiale, 

inclusiv şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată a întreprinderii pentru 

intensificareaşi şi asigurarea controlului asupra acestora;  

- a asigura clasificarea corecta a bunurilor în componenţa materialeor si a obiectelor de 

mică valoare şi scurtă durată în conformitate cu subpct. 3), pct. 6 din SNC „Stocuri”; 

- a efectua modificările corespunzătoare în Politicile contabile a întreprinderii pentru anul 

2015 în privinţa contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată conform 

cerinţelor prevăzute în pct. 51-53 din SNC „Stocuri”;  
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- a efectua modificările corespunzătoare în Programul contabil automatizat 1-C a 

întreprinderii pentru anul 2015 în privinţa contabilităţii obiectelor de mică valoare şi scurtă 

durată în conformitate cu pct. 51-53 din SNC „Stocuri; 

- a asigura imprimarea pe hîrtie a dările de seamă privind starea şi rulajul bunurilor 

materiale inclusiv şi obiectelor  de mică valoare şi scurtă durată cu semnarea acestora de 

către persoana responsabilă de verificare a acestora din contabilitatea întreprinderii şi de 

către gestionarii de bunuri materiale;  

- a asigura ţinerea evidenţei corespunzătoare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu 

utilizarea formularelor interdepartamentale tipizate de documente primare destinate 

evidenţei acestora, aprobate prin Hotărîrea D.S. al Republicii Moldova  nr. 08 din 

12.04.1995;  
 

- a asigura inventarierea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată aflate în exploatare 

(contul 213.2 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare”) în conformitate cu 

alin. (1), art.24 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie  şi Regulamentul privind 

inventarierea, aprobat prin ordinal Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova  nr. 60  

din  29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea; 

- a efectua în contabilitate corectările uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 

pentru perioada anului 2015.  

 

Gestionarea anvelopelor şi acumulatoarelor  
 
Pe parcursul anului 2014 au fost instalate anvelope în valoare de 315 272,45 lei, iar în 

perioada 9 luni a anului 2015 au fost instalate anvelope în valoare de 60 829,79 lei. Pe parcursul 

anului 2014 au fost casate anvelope în valoare de 475 956,01 lei, iar în perioada 9 luni a anului 

2015 au fost casate anvelope în valoare de 9 270,00 lei. Pe parcursul anului 2014 sa calculat uzura 

anvelopelor aflate în exploatare în valoare de 485 679,12 lei şi, iar în perioada 9 luni a anului 2015 

sa calculat uzura anvelopelor aflate în exploatare în valoare de 115 283,63 lei. Lipseşte ordinul de 

desemnare  a persoanei responsabile de evidenţă a anvelopelor şi acumulatoarelor.  

Evidenţa anvelopelor şi  acumulatoarelor procurate aparte de troleibuze şi autovehicule se 

ţine în anul 2015 cu ajutorul programului 1-C: Întreprindere-PGP-Program: red. 2015  la contul 211 

„Materiale”, subcontul 2116 „Anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de 

transport”.  Contrar normelor stabilite de Planul general de conturi contabile privind evidenţa 

anvelopelor şi  acumulatoarelor procurate aparte de troleibuze şi autovehicule sunt cazuri cînd 

acestea se înregistrează în contabilitate în componenţa pieselor de schim subcontul 2113„Piese de 

schimb”. Spre exempu conform facturii fiscale seria DV nr. 8731734 din 15.01.2015 a fost procurat 

de la „Poltier” S.R.L.  un acumulator 12 V 85 AH în valoare de 1 785,00 lei, inclusiv TVA, care a 

fost înregistrat în contabilitate la depozitul central ca AKБ BAREN 6 CT-64-65 A3 la subcontul 

2113„Piese de schimb”, care apoi conform bonului de consum nr. 7 din 16.01.2015 a fost transmis 

de la depozit secţiei mecanicului şef ca acumulator 12 V 85 AH în valoare de 1 785,00 lei, pe cînd 

în contabilitate această operaţiune  de transmitere a fost înregistrată că sa transmis AKБ BAREN 6 

CT-64-65 A3 cu valoarea de 1 656,84 lei, lăsînd diferenţa de 128,16 lei (1785,00 lei – 1656,84 lei) 

în sold la depozit la subcontul 2113„Piese de schimb”. Acumulatorul respectiv a fost casat la contul 

821 „Costuri indirecte de producţie” conform borderoului de defecte pentru luna ianuarie 2015, 

contrar normelor metodologiei de evidenţă a anvelopelor şi  acumulatoarelor procurate aparte de 

troleibuze şi autovehicule, care defacto conform Ordinului Ministerului Finanţelor Nr. 87 din  

23.12.2004 cu privire la modul de contabilizare a cheltuielilor aferente schimbului anvelopelor şi 

acumulatoarelor la mijloacele de transport) şi Planului general de conturi contabile trebuiea să fie 

atribuit la contul 171 „Cheltuieli anticipate pe termen lung” cu întocmirea Procesului-verbal de 
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instalare a acumulatorului şi fişei de evidenţă a exploatării acumulatorului respectiv. La fel în luna 

iunie 2015 au fost transmise de la depozit în secţia CПС (de reparaţii) de la subcontul 2113„Piese 

de schimb” anvelope conform bonului de consum: 

din 03.06.2015 – 4 anvelope 315x80 în sumă de 22 080 lei; 

din 11.06.2015 – 2 anvelope şcoda în sumă de 10 800 lei; 

din 15.06.2015 – 6 anvelope 315x80 în sumă de 33 120 lei, în total 66 000 lei care toate sunt 

indicate în actele de casare, însă acestea anvelope au rămas în stoc  în secţia CПС (de reparaţii) la 

subcontul 2113„Piese de schimb” pînă la data de 30.10.2015.  

Astfel de fapte pot aduce la încurcarea efectuării controlului asupra evidenţei şi gestionării 

anvelopelor şi acumulatoarelor cu scopul de a ascunde, duce în eroare şi apoi casate, prin aceasta să 

se ajungă la comiterea fraudelor.   

Evidenţa anvelopelor şi  acumulatoarelor procurate aparte de troleibuze şi autovehicule 

transmise în exploatare şi calcularea uzurii acestora sa ţinut: 

În anul 2014 la conturile sintetice 141 „Cheltuieli anticipate pe termen lung” şi 251 „Cheltuieli 

anticipate curente”, iar în anul 2015 la conturile 171 „Cheltuieli anticipate pe termen lung” şi 261 

„Cheltuieli anticipate curente”, fără ca la aceste conturi să fie deschise subconturi destinate 

evidenţei analitice a anvelopelor şi  acumulatoarelor aflate în exploatare şi calcularea uzurii acestora 

ceia, ce complică efectuarea controlului asupra gestionării  anvelopelor  şi  acumulatoarelor 

transmise în exploatare şi calcularea uzurii acestora. Evidenţei analitică a anvelopelor şi 

acumulatoarelor aflate în exploatare se efectuează la contul extrabilanţier 953.1 „Anvelope şi 

acumulatoare în exploatare”, iar calcularea uzurii acestora se efectuează la contul extrabilanţier 

953.3 „Uzura anvelopelor şi acumulatoarelor în exploatare”. Astvel de abordare  nu corespunde 

principiilor metodologice a contabilităţii şi crează dificultăţi asupra controlului gestionării 

anvelopelor  şi  acumulatoarelor transmise în exploatare şi calcularea uzurii acestora.   

  La Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi lipseşte ordinul privind aprobarea documentele 

primare pentru evidenţa exploatării anvelopelor şi  acumulatoarelor. Procese-verbale de instalare, 

schimbare şi casare a anvelopelor şi  acumulatoarelor nu se întocmesc aparte pentru fiecare 

anvelopă şi acumulator. Pentru anvelopele instalate se întocmeşte pentru toată luna un singur 

document  primar cu denumirea foaie de transfer pentru instalarea noilor anvelope la troleibuze 

(раздаточная ведомость на установку новых автошин на троллейбусах). Acest document 

primar se întocmeşte fără comisie şi nu prevede semnături ale conducătorilor de troleibuze pentru 

confirmarea instalării acestora. La fel se întocmesc pentru toată luna un singur document şi la 

schimbarea şi casarea anvelopelor. Aceste documente conţin ştersături cu corectorul şi înscieri 

făcute cu picsul de asupra acestora.  

La Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi lipseşte controlul asupra gestionării evidenţei 

anvelopelor  şi  acumulatoarelor. În perioada 9 luni a anului 2015 nu sa efectuat reflectarea în 

contabilitate a schimbărilor anvelopelor în legătură cu înlocuirea unei anvelope instalate pe mijlocul 

de transport cu alta,transmiterea acestora la reparaţie sau în rezervă, incorect sa calculat uzura 

anvelopelor din motivul indicării incorecte a parcursului pe anvelope şi ne efectuării schimbărilor 

acestora în evidenţa analitică, incorect sa casat anvelopele şi acumulatoarele.  

În tabelul de mai jos sunt prezentane informaţiile privind analiza corectitudinii calculării 

uzurii anvelopelor  aflate în exploatare pentru luna ianuarie 2015. 
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Din extrasul respectiv se vede dicolajul între suma uzurii anvelopelor care trebuia să fie 

calculată  şi reflectată în contabilitate în luna ianuarie 2015 şi cea care a fost calculată şi reflectată 

în contabilitate, cît şi situaţia reală pe anvelope în comparaţie cu cea reflectată în analitica acestora. 

Toate acestea au avut loc din motivul lipsei controlului asupra gestionării anvelopelor. 

Începînd cu luna martie 2015 sa încetat de a se întocmi Nota privind miscarea şi parcursul 

anvelopelor la troleibuze (справка о движении автопокрышек на троллейбусах, их пробегу) şi 

de a se completa în Fişele de evidenţă a exploatării anvelopelor a parcursului efectuat de către 

anvelopele instalate la mijloacelor de transport, ca rezultat a efectat asupra calculării uzurii şi 

respectiv la calitatea informaţiilor legate de costuri şi cheltuieli cît şi cunoaşterii situaţiei reale a 

perioadei 9 luni a anului 2015. E necesar de constatat că in trimestrul 3 al anului 2015 nu sa calculat 

uzura anvelopelor nici întro lună.  

 
 

  

Analiza corectitudinii calculării uzurii anvelopelor  aflate în exploatare pentru luna ianuarie 2015 

(Extras)  

Nr. 

d/o 

Nr. 

fişei 

anvelo

pei 

Conform notei privind 

parcursul  

Conform jurnalului formulelor 

contabile ( D-t 821 și C-t 171, 

C-t 953.3) 

Conform evidenței analitice  

a anvelopelor  
Diferențe 

la 

calcularea 

uzurii, lei 

Notă  
Nr. 

Trolei

buz 

parcursu

l, km 
suma, lei 

Nr. fişei 

anvelop

ei 

parcursul, 

km 
suma, lei 

Nr. fişei 

anvelop

ei 

Nr. 

Trolei

buz 

suma, lei 

1 00877 145 9985,1 224,54 00877 0 0,00 00877 137 0,00 224,54   

2 00884 145 9985,1 224,54 00884 29851 1572,28 00884 145 1572,28 -1347,74   

3 00885 145 9985,1 224,54 00885 29851 1572,28 00885 145 1572,28 -1347,74   

4 00905 145 9985,1 224,54 00905 0 0,00 00905 155 0,00 224,54   

5 00928 145 9985,1 224,54 00928 0 0,00 00928 154 0,00 224,54   

6 00929 145 9985,1 224,54 00929 1 0,08 00929 154 0,08 224,46   

7 00904 

обор

отны

й 0 0,00 00904 29851 2245,77 00904 145 2245,44 -2245,77   

8 00917 144 0 0,00 00917 35473 2288,02 00917 87 2288,01 -2288,02   

9 00920 157 4150,3 312,19 00920 41503 2626,66 00920 157 2626,66 -2314,47   

10 00921 157 4150,3 312,19 00921 41503 2626,66 00921 157 2626,66 -2314,47   

                      0,00   

11 767 B 161 4846,6 311,14 767 B 51279 3291,00 767 B 161 3291,95 -2979,86   

12 769 B 162 4813,3 309,00 769 B 83939 5388,61 769 B 87 5388,61 -5079,61 

mai mult cu 

753,61 lei decît 

valoarea 
anvelopei 4635 

lei 

                      0,00   

13 00932 87 3547,3 266,83 00932 29851 2245,44 00932 145 2245,44 -1978,61   

14 00933 87 3547,3 266,83 00933 29851 2245,44 00933 145 2245,44 -1978,61   

15 00934 151 2777,3 208,91 00934 58920 4432,06 00934 151 4432,06 -4223,15   

16 00935 151 2777,3 208,91 00935 35473 2668,34 00935 87 2668,34 -2459,43   

17 00936 134 2849 214,30 00936 30622 2303,44 00936 151 2303,44 -2089,14   

18 00938 137 3564,9 268,16 00938 35649 2681,58 00938 137 2681,58 -2413,42   

19 00941 145 0 0,00 00941 29851 2245,44 00940 145 2245,44 -2245,44 
Instalată 

27.01.15 

20 00942 145 0 0,00 00942 29851 2245,44 00941 145 2245,44 -2245,44 
Instalată 
27.01.15 

        4025,70     42678,54     42679,15 -38652,84   
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Fişele de evidenţă  a exploatării anvelopelor şi  acumulatoarelor aflate în exploatare se ţin 

manual. E necesar de menţionat că,  pentru verificare au fost prezentate doar numai Fişele de 

evidenţă  a exploatării anvelopelor procurate impreună cu troleibuzele noi care au fost date în 

exploatare în perioada mai-octombrie 2014, iar pentru cele procurate şi instalate aparte de troleibuze 

şi autovehicule nu au fost prezentate.  Fişele de evidenţă  a exploatării anvelopelor procurate 

impreună cu troleibuzele noi nu conţin normele de exploatare a anvelopelor.E necesar de menţionat 

că programului 1-C: Întreprindere-PGP-Program permite ţinerea Fişelor de evidenţă a exploatării 

anvelopelor şi  acumulatoarelor aflate în exploatare, cît şi procesele-verbale de instalare a 

anvelopelor şi acumulatoarelor, de schimbare a anvelopelor şi casare a anvelopelor şi 

acumulatoarelor.  

Nu sau reflectat în contabilitate casarea a 4 anvelope indicate în actul de casare a anvelopelor 

de la troleibuze din 02.01.2015 pentru luna ianuarie 2015 şi anume: 

Nr. anvelopei 730 „B” de la troleibuzul 164; 

Nr. anvelopei 44 de la troleibuzul 154; 

Nr. anvelopei 6/2016 de la troleibuzul 2016 (lipseşte Fişa de evidenţă la actul de casare); 

Nr. anvelopei 866 de la troleibuzul 135. 

 

La fel nu sau reflectat în contabilitate şi casarea a 8 anvelope în luna februarie 2015. 

 

 În luna ianuarie 2015 fără documente primare justificative (bon de consum privind 

confirmarea de eliberare-primire, acte privind inspectarea mijloacelor de transport, acte de instalare 

a anvelopelor) au fost transmise direct de la depozitul central în exploatare 4 anvelope în valoare 

totală de 15 360 lei cu: 

Nr. anvelopei 719 „B” la troleibuzul 135 în valoare de 4 635 lei; 

Nr. anvelopei 86222 la troleibuzul 143 în valoare de 3 045 lei; 

Nr. anvelopei 86223 la troleibuzul 143 în valoare de 3 045 lei; 

 

Nr. anvelopei 754 „B”  la troleibuzul 144 în valoare de 4 635 lei. Această operaţiune sa 

reflectat în contabilitate D-t contul 171 „Cheltuieli anticipate pe termen lung”  şi C-t subcontul 

2116 „Anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport”. Actul privind 

inspectarea mijloacelor de transport trleibuzul 135 nu prevede necesitatea de instalare sau schimb a 

anvelopelor, iar pentru troleibuzul 143 şi 144 lipsesc astfel de acte privind inspectarea mijloacelor 

de transport cu indicarea în acestea necesitatea de instalare sau schimb a anvelopelor, cu atît mai 

mult că troleibuzul 143 sa aflat la reparaţie din luna august 2014 pînă la moment, iar troleibuzul 

144 din luna aprilie 2015 pînă în luna iulie 2015. De menţionat, că în evidenţa analitică a 

anvelopelor la contul extrabilanţier 953.1 „Anvelope şi acumulatoare în exploatare” sunt 

înregistrate după aceste troleibuze doar numai aceste anvelope, adică la troleibuzul 143 - anvelopele  

nr. 86222 şi nr. 86223, iar la troleibuzul 144 – anvelopa nr. 754 „B”.   

 

La fel în luna iulie 2015 fără acte de instalare a anvelopelor au fost transmise direct de la 

depozitul central în exploatare 2 anvelope  275x70  la troleibuzul 2012: 

 nr. anvelopei 00011 în valoare de 4 900 lei; 

 nr. anvelopei 00012 în valoare de 4 900 lei,  

în luna august 2015 - 1 anvelopă 275x70 la troleibuzul 2010: 

nr. anvelopei 00075 în valoare de 4 900 lei, necătînd la faptul că conform bonului de consum 

au fost transmise de la depozitul central în secţia CПС (de reparaţii) 8 anvelope, dintre care 7 

anvelope nu au fost reflectate în contabilitate nici că au fost instalate, nici ca mişcare internă,  

în luna septembrie 2015 - 4 anvelopă 205x70 la autovehiculul Volga 3102 BL AC 005: 

nr. anvelopei 00089 în valoare de 936,56 lei; 
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nr. anvelopei 00090 în valoare de 936,56 lei; 

nr. anvelopei 00091 în valoare de 936,56 lei; 

nr. anvelopei 00092 în valoare de 936,56 lei, şi la troleibuzul 164 – 2 anvelope 315/80: 

nr. anvelopei 00081 în valoare de 5 520,00 lei; 

nr. anvelopei 00082 în valoare de 5 520,00 lei, necătînd la faptul că conform bonurilor de 

consum au fost transmise de la depozitul central în secţia CПС (de reparaţii) 10 anvelope, dintre 

care 8 anvelope nu au fost reflectate în contabilitate nici că au fost instalate, nici ca mişcare internă, 

(în fişa nr.9 de evidenţă a materialelor sunt reflectate ca ieşire în număr de 10 anvelope, dar în 

contabilitate sunt înregistrate ca ieşire numai 2, iar în sold 8 care de facto nu sunt la depozit.) 

E necesar de menţionat că la întreprindere lipseşte ordin cu privire la aprobarea normele de 

parcurs a anvelopelor 315/80 R22.5 destinate pentru utilizarea acestora la troleibuzele marca BMZ 

52-98, anul producerii 2008 cu nr. 158-164, dar pentru care de facto sa folosit norma de 76 000 km. 

La fel lipsesc aprobarea normelor de parcurs a anvelopelelor 275/70 R22.5 destinate pentru 

utilizarea acestora la troleibuzele noi procurate în anul 2014 marca ACSM-321, anul producerii 

2014 cu nr. 2001-2023, dar pentru care de facto sa folosit norma de 72 200 km. La cererea 

auditorilor normele de parcurs şi exploatare a anvelopelor mai sus menţionate au fost aprobate de 

către conducătorul intreprinderii prin ordinal nr. 347 din 12.11.2015. 

 

Sau mai constatat o mulţimea de alte încălcări în evidenţa anvelopelor şi acumulatoarelor. 

Concluzii  

Lipsa controlului asupra ţinerei evidenţei anvelopelor şi acumulatoarelor şi calculării  incorecte a  

uzurii acestora conduc la comiterea erorilor şi la denaturarea costurilor şi cheltuielilor şi respectiv 

despre starea reală a acestora. 

Recomandări 

- a asigura respectarea normelor stabilite de Planul general de conturi contabile privind 

evidenţa anvelopelor şi acumulatoarelor procurate aparte de troleibuze şi autovehicule 

numai la subcontul 2116 „Anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de 

transport”; 

- a aproba documentele primare pentru evidenţa exploatării anvelopelor şi 

acumulatoarelor conform recomandărilor date în revista Contabilitate şi Audit nr. 

10/2012;    

- a asigura inventarierea situaţiei de ţinere a evidenţei anvelopelor şi acumulatoarelor 

pentru a abţine informaţia reală în contabilitate; 

- a organiza evidenţa analitică conformă a anvelopelor şi acumulatoarelor la conturile 

bilanţiere; 

- a efectua reflectarea în contabilitate a tuturora faptelor economice în baza 

documentelor primare justificative pentru perioada 9 luni a anului 2015, cu corectările 

respective legate de schimbarea anvelopelor, instalarea şi casarea acestora;  

- a revedea şi recalcula corect uzura anvelopelor reeşind din parcursul anvelopelor de 

facto pentru perioada ianuarie – iunie 2015; 

- a efectua calcularea uzurii anvelopelor şi acumulatoarelor reeşind din parcursul 

anvelopelor de facto pentru perioada iulie –septembrie 2015; 

- a asigura ţinerea automatizată a Fişelor de evidenţă  a exploatării anvelopelor şi  

acumulatoarelor, proceselor-verbale de instalare a anvelopelor şi acumulatoarelor, de 

schimbare a anvelopelor şi casare a anvelopelor şi acumulatoarelor; 
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- a asigura aprobărea normelor de parcurs a anvelopelor utilizate în activitatea 

întreprinderii şi controlul asupra exploatării eficiente a acestora conform cerinţelor 

tehnice. 

 

 Gestionarea materialelor destinate reparaţiilor reţelelor de contact 

      Întreprinderea Municipală „Direcţia  de troleibuze din Bălţi” în continuare ÎM DTB despune la 

bilanţul contabil de 3 reţele de contact: 

  Denumirea 

 

Conformdatelor evidenței contabile 
Conform datelor din d/s 

prezentată Primăriei la situația 
din 01.01.2015 

Data 
transmiterii 

în exploatare la 01.01.2014   la 01.01.2015 la 01.01.2015 

     123 124 124 123 124 123 124 

    

 
Valoarea 
inițială 

Suma Uzurii 
acumulate 

Calculat 
uzura anul 
2014 

Valoarea 
inițială 

Suma Uzurii 
acumulate 

Valoarea 
inițială 

Suma Uzurii 
acumulate 

    
 

              

478 
Контактная 
сеть 01.06.1972 5574975,00 4545913,27 101312,28 5574975,00 4647225,55 5574975,00 4647225,55 

483 
Контактная 
сеть парка 01.02.1975 411075,00 345250,35 9596,64 

          
411,075,00 354846,99 411075,00 354846,99 

516 

Контактная 
сеть/ст,почта
/ 01.09.2005 472905,00 290326,76 39408,84 

          
472,905,00 329735,60     

515 
Контакт,сеть/
ст,почта/    42113,24     42113,24 472905,00 371848,84 

 

Constatări 

Pe parcursul anului 2014 şi 9 luni 2015 pentru reparaţia reţelelor de contact au fost utilizate 

următoarele material care au fost atribuite la costurile ulterioare aferente întreţinerii D-t 813.1, 821.1 

şi C-t 211.1 înloc ca aceste costuri ulterioare s-ă se capitalizeze prin adăugarea acestora la valoarea 

contabilă a obiectelor reţelelor de contact: 

Nr. 
d/o 

Denumirea materialelor 

Cantitatea, m  

Suma,lei  

Anul 2014  
  

1 Firuri de contact MF-85 

 

57,1 7 537,20 

2 

Firuri de contact de 

cupru 

 

13,252 3 498,52 

 Total:  
 

70,352 11 035,72 

9 luni a anului 2015 

 
1 

Firuri de contact de 

cupru MF-85 

 
 

4 762,24 569611,53 

2 Firuri de contact MF-85 
 

22,9 3 022,80 

 Total:  
 

4 785,14 572 634,33 
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E necesar de menţionat, că astfel de reparaţii a reţelelor de contact cu atribuirea la costurile 

ulterioare aferente întreţinerii sau efectuat şi pe parcursul  trimestrului IV al anului 2015  (Firuri de 

contact de cupru MF-85 in luna octombrie 2015, cantitate de 391,59 m in sumă de 46 838,08 lei şi în 

luna noiembrie 2015 în cantitate de 578,87 m în sumă de 69 238,64 lei, date conform fişei nr. 416 de 

evidenţă depozitară a materialelor pînă la 23.11.2015).  

Fapt că aceste costuri ulterioare legate de reparaţia reţelelor de contact sunt costuri ulterioare 

efectuate în procesul de reparaţie cu scopul îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale a reţelelor de 

contact cu prelungirea duratei de utilizare a reţelelor de contact sa confirmat de către specialiştii ÎM 

DTB. 

Trebuie de menţionat că dacă costurile ulterioare legate de reparaţia reţelelor de contact ar fi fost 

capitalizate şi acestea reflectate prin calcularea amortizării, rezultatul financiar al ÎM DTB putea fi 

unul mai bun. 

   Ca bază pentru reparaţia reţelelor de contact serveşte actul de inspecție a reţelelor de contact 

întocmit de către o comisie şi aprobat de către ingenerul-şef al ÎM DTB, care confirmă necesitatea 

de reparaţie a acestora. În baza actulu de inspecție a reţelelor de contact se întocmesc acte de casare 

a firurilor de contact de cupru MF-85, care se aprobă de către ingenerul-şef. În actele de casare a 

firurilor de contact de cupru se fixează cantitatea în metri a firurilor de contact obţinute în urma 

efectuării reperaţiilor reţelelor de contact şi necesare de a fi transmise la depozitul central al ÎM 

DTB.  

Nici in actul de inspecție a reţelelor de contact şi nici acte de casare a firurilor de contact la 

reparaţia reţelelor de contact nu se fac minţineri asupra costurile ulterioare efectuate în procesul de 

reparaţie cu scopul îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale a reţelelor de contact şi, respectiv, majorării 

beneficiilor economice aşteptate din utilizarea obiectului, adică prelungirea duratei de utilizare a 

reţelelor de contact. 

Lipseşte  controlul necesar din partea conducerii asupra perfectării actelor de inspecție a 

reţelelor de contact şi actelor de casare a firurilor de contact la reparaţia reţelelor de contact, cît şi 

înregistrarării corespunzătoare în contabilitate a tuturor operaţiunilor legate de costurile ulterioare 

efectuate în procesul de reparaţie a reţelelor de contact. 

Conform verificărilor efectuate privind casarea firurilor de contact de cupru MF-85 la reparaţia 

reţelelor de contact şi înregistrarea firurilor de contact obţinute în urma efectuării acestora reperaţii 

sa constatat, că firurilor de contact obţinute în urma efectuării reperaţiilor reţelelor de contact se 

transmit la dipozit conform bonului de primire în aceiaşi cantitate ca metri care si au fost casaţi la 

reparaţia reţelelor de contact, numai că înregistrarea în contabilitate se face în kg din motivul, că 

firul obţinut în urma efectuării reparaţiei reţelelor de contact au fost supuse proceselor tehnice de 

exploatare şi nu mai cîntăreşte la fel ca cel nou şi din motivul că aceste fire se transmit 

întreprinderilor care colectează acestea în kg. E necesar de menţionat că firele obţinute în urma 

efectuării reparaţiei reţelelor de contact se taie şi se cîntaresc, însă pentru cîntarul respective ÎM 

DTB nu dispune de buletin de verificare metrologică, ceia ce nu dă dovadă de a demonstra starea 

mijloacului de măsurare şi de a determina caracteristicile lui metrologice cu referinţă la cerinţele 

reglementare aplicabile, adică dacă acest cîntar efectuează măsurările corecte. 

   În acelaşi timp trebuie de constatat că firele obţinute în urma efectuării reparaţiei reţelelor de 

contact se înregistrează prin formula contabilă D-t 211.1 şi C-t 813.1, 821.1. 

Concluzii  

Nerespectarea prevederilor punc. 58 din SNC „Imobilizări corporale şi necorporare”, neoformarea 

corectă a documentelor de inspecție a reţelelor de contact şi de casare a firurilor de contact la 

reparaţia acestora cît şi lipsa  controlului necesar din partea conducerii ÎM DTB asupra costurile 

ulterioare efectuate în procesul de reparaţie a reţelelor de contact au adus la majorarea neîntemiată a 
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costurilor seviciilor cu suma de 11 035,72 lei în anul 2014 şi cu suma de 572 634,33 lei în perioada 

9 luni a anului 2015. 

 

Recomandări 

- a asigura controlul asupra perfectării corecte a documentelor de inspecție a reţelelor de 

contact şi de casare a firurilor de contact la reparaţia acestora cu indicarea în ele ce fel de 

reparaţie se efectuiează cu scopul îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale a reţelelor de contact 

şi termenul de prelungire a duratei de utilizare a reţelelor de contact sau pentru menţinerea 

lor în stare funcţională de la care nu se aşteaptă beneficii economice suplimentare; 

- a pune în ordenea de zi a Consiluiuil-Director al ÎM DTB problema de a revedea atribuirea 

corespunzătoare a costurilor ulterioare efectuate cu scopul îmbunătăţirii caracteristicilor 

iniţiale a reţelelor de contact şi stabilirea termenului de prelungire a duratei de utilizare a 

acestora cu înăintarea propunelor către Consiliului Municipal Bălţi pentru majorarea valoarei 

contabile a reţelelor de contact în urma  efectuării reparaţiilor acestora; 

- a efectua corectările respective legate de atribuirea corespunzătoare a costurilor ulterioare 

efectuate cu scopul îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale a reţelelor de contact şi termenul de 

prelungire a duratei de utilizare a acestora; 

- a perfecta Procesul-verbal de recepţie-predare a mijloacelor fixe reparate, reconstruite şi 

modernizate (formular nr. MF-2) pentru costurilor ulterioare efectuate cu scopul îmbunătăţirii 

caracteristicilor iniţiale a reţelelor de contact; 

- a respecta cerinţile punc. 57-58 din SNC „Imobilizări corporale şi necorporare” şi a asigura 

controlul asupra înregistrarării corespunzătoare în contabilitate a tuturor operaţiunilor legate 

de costurile ulterioare efectuate în procesul de reparaţie a reţelelor de contact; 

- a respecta metodologia ţinerii contabilităţii costurilor ulterioare efectuate cu scopul 

îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale a reţelelor de contact;  

- a solicita de la centrul teritorial de metrologie verificarea metrologică de expertiză a cîntarului 

aflate în utilizarea de la depozitul central în scopul determinării corespunderii caracteristicilor 

metrologice ale acestora cerinţelor prescrise în reglementările de metrologie. 

 

Gestionarea resurselor umane şi remunerarea muncii 

 

La Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi sunt încheiate contracte individuale de muncă cu toţi 

angajaţii. Dosarele personale pentru fiecare angajat se ţin în corespundere cu legislaţia în vigoare. 

Constatări 

Fişele de post sunt corelate cu funcţiile stipulate în contracte individuale de muncă. Ca 

neajuns în fişele de post nu sunt stipulate condiţii privind înlocuirea funcţiilor în caz de concedii sau 

alte cazuri.  

Prin ordinul nr. 203 din 2.07.2015 a fost aprobat Regulamentul intern al unităţii, care a întrat 

în vigoare din data de 01.06.2015 şi adus la cunoştinţă sub semnături angajaţilor ÎM Direcţia de 

troleibuze din Bălţi. Pînă la aprobarea noului Regulament intern al unităţii a fost în vigoare 

Regulamentul intern al unităţii aprobat din 10.05.2010.  

La întreprindere nu se respectă îndeplin prevederile Hotărîrei Guvernului nr.449 din 

29.04.2004 ”despre aprobarea nomenclatoarelor funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către 

salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială 
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individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor-tip cu privire la răspunderea 

materială deplină”.  
În încălcarea Nomenclatorul funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care 

angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală deplină 

pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise, conform anexei nr.1 aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.449 din 29.04.2004 ÎM Direcţia de troleibuze din Bălţi are încheiate contracte cu 

privire la răspunderea materială deplină cu toti angajaţii cu care întreprinderea are încheiate 

contracte individuale de muncă. 

 

În lipsa listei aprobate a persoanelor cu funcţii deţinute şi lucrări executate de către salariaţi cu 

care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală 

deplină ÎM Direcţia de troleibuze din Bălţi a încheiat contracte cu privire la răspunderea materială 

individuală deplină conform modelului anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 

2004  numai cu caiserii şi controlorii de bilete a Secţiei de colectare a veniturilor, iar cu toti ceilanţi 

angajaţi contracte de răspundere material identice (formularul vechi nr. 331 aprobat de Ministerul 

finanţelor al Republicii Moldova).  

 

La contractul cu privire la răspunderea materială deplină încheiat cu tehnicianul pentru 

evidenţa, care îndeplineşte funţiile şi de casier al întreprinderii şi care utilizează maşina de casă şi 

control lipseşte un acord  suplimentar  semnat  de părţi privind funcţiile şi răspunderea angajatului 

conform Hotărîrei Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi 

control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.  

 

Criterii 

Pentru retribuirea muncii Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi se conduce de următoarele acte 

legislative şi normative:  

 Codul Muncii RM nr.154 din 28.03.2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002 cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din 

unităţile cu autonomie financiară cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 169 din 16.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind modul  de calculare  a  perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru 

vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor din domeniul gospodăriei locativ-

comunale; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a 

salariului mediu cu modificările şi completările ulterioare; 

 Contractului colectiv de muncă pe perioada 2010-2015 din 07.04.2010, înregistrat la 

Inspecţia teritorială a muncii nr. 233 din 10.05.2010; 

 Contractului colectiv de muncă pe perioada 2015-2016 din 29.05.2015, înregistrat la 

Inspecţia teritorială a muncii nr. 91 din 08.06.2015; 

 Regulamentul cu privire la remunerarea conductorilor troleibuzelor, aprobat 29.01.2014; 

 Regulamentul cu privire la salarizarea timp-plus-de stimulare și distribuția câștigurilor 

salariale suplimentare în secţia de reparaţii a troleibuzelor aprobat 10.04.2013; 

 Regulamentul provizoriu cu privire la stimularea conducătorilor troleibuzelor , aprobat 

21.12.2011; 

 Regulamentul cu privire la remunerarea şi premierea conducătorilor troleibuzelor, 

aprobat 24.09.2001 (nu are actualitate din motivul necorespunderii prevederilor Codului 

muncii al RM nr.154 din 28.03.2003 şi Contractului colectiv de muncă pe perioada 

2010-2015 din 07.04.2010, înregistrat la Inspecţia teritorială a muncii nr. 233 din 
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10.05.2010 şi Contractului colectiv de muncă pe perioada 2015-2016 din 29.05.2015, 

înregistrat la Inspecţia teritorială a muncii nr. 91 din 08.06.2015); 

 Statele de personal pentru anul 2014, aprobate 24.01.2014 şi 08.08.2014 cu modificările 

şi completările ulterioare şi anul 2015, aprobate 29.01.2015 şi 02.06.2015 cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

        Salarizarea conducătorilor, specialiştilor şi slujbaşilor întreprinderei se efectuează în baza 

salariilor de funcţiei lunare, cu excepţia controlorilor de bilete, care sunt salarizaţi în accord. 

Salarizarea muncitorilor se efectuează în baza salariilor tarifare pe unitate de timp oră. 

 

Este necesar de menţionat că în perioada audiată la Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi sunt 

încălcări în privinţa respectării disciplinei statelor de personal cît şi în privinţa salarizării 

angajaţilor.  

              Pentru perioada anilor 2014 şi 2015 nu a fost aprobat de către Consiliul-Director al Î.M. 

Direcţia de troleibuze din Bălţi fondul de salarizare sau normativele de retribuire a muncii  

angajaţilor, după cum aceasta prevede lit. j), pct. 11 din Regulamentul cu privire la Consiliul de 

administraţie al întreprinderii municipale Direcţia de troleibuze din Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului 

Municipului Bălţi nr. 2/37 din 23.02.2012. Şi lit. f), pct. 18 din Statutul întreprinderii aprobat prin decizia 

Consiliului Municipului Bălţi nr. 2/37 din 23.02.2012 prevede dreptul întreprinderii de a aproba fondul de 

salarizare sau normativele de retribuire a muncii angajaţilor. 

Constătăm faptul că în statele de personal al Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi în Serviciul 

dispeceratului central în perioada anului 2014 şi a anului 2015 este prevăzută unitatea de operator a 

serviciului de dispecerat. La această funcţie este desemnat salariatul Martea Constantin Moisei, care 

defacto se află în cadrul Primăriei Bălţi şi nu este utilizată pentru activitatea ÎM DTB. Remunerarea 

salariatului Martea Constantin Moisei a constituit în anul 2014 - 28 444,72 lei şi în anul 2015 -  32 

394,07 lei, inclusive în perioada 9 luni 2015 - 24 131,25 lei. 

          La fel sa constatat că în statele de personal al Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi se află şi 

Serviciul dispeceratului central pentru activitatăţile transportului de călători pe teritoriu municipului 

Bălţi cu numărul de 10 unităţi, activitatea căruia nu este legată direct de activitatea ÎM DTB ce mai 

mult de activitatea în cadrul Primăriei Bălţi. Serviciul dispeceratului central activează în baza 

Regulamentului despre Serviciului dispeceratului central pe transport, aprobat prin Dispoziţia 

Primarului municipului Bălţi nr. 49 din 20 ianuarie 2005 “ Cu privire la aprobarea Regulamentului 

despre Serviciul dispeceratului central pentru activitatăţile transportului de călători pe teritoriu 

municipului Bălţi şi este un organism operațional al Primăriei, care se supune viceprimarului mun. 

Bălţi. Serviciul dispeceratului central pentru activitatăţile transportului le s-a calculat venituri în 

perioada  anului 2014 în sumă de 350 413,04 lei şi în anul 2015 în sumă de 386 573,04 lei, inclusiv 

pentru 9 luni a anului 2015 în sumă de 292 677,90 lei. 

 S-a constatat că Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi fară temei încorect a calculat salariaţilor 

plata pentru retribuirea timpului de staţionare produsă fără vina salariatului ori din cauze ce nu 

depind de angajator sau salariat în mărime de 75 % din salariul de bază pe unitate de timp stabilit 

salariatului. În contractul colectiv de muncă este stabilit că plată pentru retribuirea timpului de 

staţionare produsă fără vina salariatului ori din cauze ce nu depind de angajator sau salariat se 

efectuează în mărime de cel puţin 2/3 (ce constituie 66.67 %), din salariul de bază pe unitate de 

timp stabilit salariatului fără a fi stabiltă mărimea concretă a retribuţiei după cum prevede al. (2) al 

art. 163 din Codul muncii al Republicii Moldova. Al. (2) al art. 163 din Codul muncii al Republicii 

Moldova prevede că “Modul de înregistrare a staţionării produse fără vina salariatului şi mărimea 

concretă a retribuţiei se stabilesc în contractul colectiv şi/sau în cel individual de muncă”. 

 Plata în mărime de 75 % din salariul de bază pe unitate de timp pentru retribuirea timpului de 

staţionare produsă fără vina salariatului ori din cauze ce nu depind de angajator sau salariat a 

constituit în anul 2014 – 105 174,01 lei, iar în anul 2015 – 62 206,54 lei. 
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Menţionăm faptul, că incorect s-a calculat concediul anual al salariatului Covalschi Ivan atît 

în anul 2014 cît şi în anul 2015, prin încluderea încorectă în calcul a remunerării muncii conform 

contractului de muncă, care nu este legată de contractul individual de muncă, prin aceasta s-a 

calculat în anul 2014 suma concediului mai mul cu 799,13, iar în anul 2015 cu 305,80 lei. 

E necesar de constatat, că fără a fi prevăzute în statele de personal plata şi mărimea concretă 

a adaosului pentru gestionarea unei brigăzi (echipe), întreprinderea a calculat în perioada anului 

2014 adaosuri pentru gestionarea brigăzi la salariile de bază a unora angajaţi în sumă de 10 055,09 

lei şi în anul 2015 în sumă de 19 028,34 lei.  

 

Funcţiile vacante în majoritatea cazurilor sunt îndeplinite de către alţi salariaţi cu stabilirea 

acestora cuantumului sporurilor pentru cumularea de profesii (funcţii). E necesar de constatat, că în 

îmcălcarea normelor statelor de personal, conform ordinului nr. 25 din 4.02.2015 în legătură cu 

unitatea vacantă de 0,5 a lăcătuşului electrician la repararea maşinilor electrice din atelierul de 

reparație, care de facto la momentul emiterii ordinului în statele de personal pentru anul 2015, 

aprobate la data de 29.01.2015  nu era prevăuută ca unitate vacantă, îndeplinirea acestei profesei a 

fost pusă pe seama lăcătuşului mechanic aparate radioelectrice din acelaş atelier de reparație Lungu 

Oleg şi Semeonov Sergei cu remunererea acestora cu un spor pentru cumularea de profesii (funcţii) 

în mărime de 25 % fiecăruia, pentru care fără temei li s-a calculate sporuri pentru cumularea de 

profesii în perioada anului 2015 dlui  Lungu Oleg în sumă de 9 398,47 lei şi dlui Semeonov Sergei  

în sumă de 6 611,37 lei. Atragem atenţia la faptul că această unitate de 0,5 a lăcătuşului electrician 

la repararea maşinilor electrice din atelierul de reparație, care în statele de personal pentru anul 

2015, aprobate la data de 29.01.2015 nu era prevăzută, prin ordinul nr. 174 din 21.05.2015 “Cu 

privire la modificare în statele de personal” a fost excusă din statele de personal, iar plata sporului 

pentru cumularea de profesii dlor Lungu Oleg şi Semeonov Sergei sa prelungit pînă la sfîrşitul 

anului 2015. S-a calculat sporuri pentru cumularea de profesii (funcţii) în anul 2014 – 24 762,00 lei 

şi în anul 2015 – 119902,03 lei. Conducerea întreprinderii nu a întreprins măsuri pentru  a încadra 

în muncă la funcţiile vacante alţi noi angajaţi. Faptul demonstrează lipsa controlului asupra 

utilizării corecte al statelor de personal cît şi economisirea resurselor de salarizare a 

întreprinderii. 

E necesar de constatat, că fără a fi prevăzute în contractul colectiv de muncă plata şi 

mărimea concretă a adaosului cît şi mijloace proprii în fondul de salarizare, în baza ordinului 

directorului Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi nr. 368 din 30.09.2014  a fost calculat adausul în 

mărime de 50 % la salariile de bază pentru executarea lucrărilor de aparare civilă specialistului 

securitatea şi sănătatea în muncă Dlui Şamrai Serghei începînd cu 01.10.2014 şi pînă la 31.12.2014 

în sumă de 2 991,19 lei şi în baza ordinului nr. 74 din 25.02.2015 începînd cu 01.10.2015 şi pînă la 

31.12.2015 în sumă de 3236,25 lei. 

 

În perioada anului 2014 şi a anului 2015 fară a fi prevăzute în contractul colectiv de muncă 

tipurile şi mărimele concrete a adaosurilor şi sporurilor la salariile de bază, cît şi mijloace proprii în 

fondul de salarizare pentru aceste scopuri întreprinderea a calculat în baza ordinelor directorului 

Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi sporuri şi adausuri la salariile de bază pentru intensitatea 

muncii, pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră, pentru îndeplinirea volumului de 

lucrări mari, pentru îndeplinirea lucrărilor mari complese de reparaţie a troleibuzului 155, pentru 

efectuarea lucrărilor de încărcare-descărcare a bunurilor materiale şi altele.  

 

Plaţile concrete şi mărimea adaosurilor şi sporurilor la salariile de bază conform al. (1) al art. 137 

din Codul muncii al Republicii Moldova trebuie să fiei indicate în contractul colectiv de muncă. La 

fel prevede şi al. (2) al art. 135 din Codul muncii “ Formele şi condiţiile de salarizare, precum şi 

mărimea salariilor în unităţile cu autonomie financiară, se stabilesc prin negocieri colective sau, 

după caz, individuale între angajator şi salariaţi sau reprezentanţii acestora, în funcţie de 

posibilităţile financiare ale angajatorilor, şi se fixează în contractele colective şi în cele individuale 
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de muncă”. Şi al.(1) al art.20 din Legea salarizării nr.847 din 14.02.2002 prevede, că “Formele şi 

condiţiile de salarizare, precum şi mărimea salariilor  în unităţile cu autonomie financiară se 

stabilesc prin negocieri colective sau, după caz, individuale  între angajatori (persoane juridice sau 

fizice) şi salariaţi sau reprezentanţi ai acestora, în funcţie de posibilităţile financiare ale 

angajatorilor, şi se fixează în contractele colective de muncă, iar în cazul în care aceste contracte 

lipsesc - în contractele individuale de muncă”.  

 

Mai jos este prezentată informaţia pe margenea acestora sporuri şi suplimentele la salariile 

de bază: 

Sporurile şi suplimentele la salariile de bază pe anul 2014 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

Prenumele 

Subdev- 

iziunea Funcţia 

Nr. Şi data 

ordinului 

Mărimea 

sporurilor 

şi 

suplimente

lelor la 

salariul de 

bază, % Pentru ce 

Suma 

calculată a 

sporurilor 

şi 

suplimente

lelor la 

salariul, lei 

1 Cazacenco A sah 

electric 

ret. Cont. 40 din 03.02.2014 15% 
îndeplinirea unor sarcini de 

importanţă majoră* 

3687,33 

 

2 Conta N sah 

electric 

ret. Cont. 40 din 03.02.2014 40% 
îndeplinirea unor sarcini de 

importanţă majoră* 

9795,91 

 

3 Emciuc L ogm sofer 40 din 03.02.2014 50% 

Efectuarea lucrărilor de 

încărcare-descărcare 

bunurilor materiale  

12863,68 

 

4 Voronaia A sps texnic 40 din 03.02.2014 40% 
Conducerea sectorului de 
producere a agregatelor 

8523,79 

 

5 Ghenghea T sd injiner 211 din 02.06.2014 50% intensitatea muncii 

10116,85 

 

6 Gumeniuc V aup contabil 73 din 21.02.2014 10% 
Pregătirea informaţiei 

pentru REV  

3822,1 

 

7 Volosciuc N sps 

gazosudo

r 443 din 20.11.2014 100% 

îndeplinirea lucrărilor mari 

complese de reparaţie a tr. 
155** 

25540,57 

 

8 Ticalos A sps lacatus 443 din 20.11.2014 50% 

îndeplinirea lucrărilor mari 

complese de reparaţie a tr. 
155** 

17714,73 

 

 TOTAL:      
92064,96 

 

 

*   Sporurile la salariul de bază pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră sau de urgenţă, pe termenul 

efectuării acestora conform pct. 12 al Hot. Guv. Nr. 743 din 11.06.2002  cu privire la salarizarea angajaţilor din 

unităţile cu autonomie financiară nu pot fi stabilite muncitorilor. 
**Plata suplimentelor la salariile de bază pentru îndeplinirea lucrărilor mari complese  legate de  reparaţia troleibuzului 

155 s-a început de pe data de 01.11.2014 şi s-a prelungit pînă la 30.11.2015 (Ordinul nr. 52 din 18.02.2015 şi nr. 276 

din 11.09.2015).  
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Sporurile şi suplimentele la salariile de bază pe anul 2015 

Nr. 

d/o 

Numele, 

Prenumele 

Subdev- 

iziunea Funcţia 

Nr. Şi data 

ordinului 

Mărime

a 

sporuril

or şi 

suplime

ntelelor 

la 

salariul 

de 

bază, % Pentru ce 

Suma 

calculată a 

sporurilor şi 

suplimentelel

or la salariul, 

lei 

1 

Ticalos A sps lacatus 

52 din 18.02.2015 

179 din 29.05.2015 

100% 

 

25% 

 

îndeplinirea lucrărilor 

de reparaţie a tr. 

155** 

îndeplinirea volumului de 

lucrări mari 

25 088,23 

 

2 

Volosciuc N sps 

electroga

zosudor 

52 din 18.02.2015, 

179 din 29.05.2015 

100% 

 

30% 

 

îndeplinirea lucrărilor 

de reparaţie a tr. 

155** 

îndeplinirea volumului de 

lucrări mari 

27 171,28 

 

3 

Cazacenco A sah 

electric 

ret.cont 54 din 18.02.2015 

15% 

îndeplinirea unor 

sarcini de importanţă 

majoră* 

4 761,95 

4 

Gonta N sah 

electric 

ret.cont 54 din 18.02.2015  40% 

 

îndeplinirea unor 

sarcini de importanţă 

majoră* 

12 396,94 

 

5 

Emciuc L ogm sofer 60 din 20.02.2015 50% 

 

Efectuarea lucrărilor de 
încărcare-descărcare 

bunurilor materiale 
 

14 067,75 

6 

Gumeniuc V aup  contabil 28 din 4.02.2015 

15% 

Pregătirea informaţiei 

pentru REV  

7 288,77 

7 

Lungu o sps lacatus 179 din 29.05.2015 

25% 
îndeplinirea volumului de 

lucrări mari 

2 227,99 

8 

Ilico I sps lacatus 179 din 29.05.2015 45% 

 
îndeplinirea volumului de 

lucrări mari 

8 393,98 

 
TOTAL: 

      
101 396,89 

 

*   Sporurile la salariul de bază pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră sau de urgenţă, pe termenul 

efectuării acestora conform pct. 12 al Hot. Guv. Nr. 743 din 11.06.2002  cu privire la salarizarea angajaţilor din 

unităţile cu autonomie financiară nu pot fi stabilite muncitorilor. 
**Plata suplimentelor la salariile de bază pentru îndeplinirea lucrărilor legate de  reparaţia troleibuzului 155 s-a început 

de pe data de 01.11.2014 şi s-a prelungit pînă la 30.11.2015 (Ordinul nr. 52 din 18.02.2015 şi nr. 276 din 11.09.2015).  
 

În tabelul 1 este prezentată analiza în dinamică a numărului angajaţilor şi a mărimii salariilor 

acestora pe subdiviziuni pentru perioada anilor 2014: 
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Analiza numărului de angajați și salariului efectiv față de state pentru perioada anului 2014 ÎM DTB 

  Subdiviziunile întreprinderi Numărul mediu 
Ponderea pe 
subdiviziuni  

Ponderea pe 
întreprindere 

Plăți salariale 

Pondere
a pe 

subdivizi
uni a 

salariulu
i efectiv, 

fără 
contract

e de 
muncă 

Pondere
a pe 

întreprin
dere a 

salariulu
i  fără 

contract
e de 

muncă  

  2014 
State
, per. 

Efectiv, 
per. 

Conf.
Cont
racte 

de 
mun
că, 
per. 

State 
% 

efect
iv 
% 

State 
% 

efect
iv 
% 

State, lei 
Efectiv, fără 
contracte de 

muncă, lei 

Conform. 
Contractel

or de 
muncă, lei 

% % 

                            

  Total pe întreprindere 347 312 6     100 100 12 987 372 12 701 871 97 458   100 
                            

 1 
personal de conducere 
(АУП) 16 16 1 100 100 

4,6 5,1 
970 976 960 398 4 960 100 7,6 

                            
 2 Serviciul de exploatare 3 1 0     0,9 0,3 114 987 111 211   100 0,9 
  inclusiv:                          
  personal administrativ tehnic 3 1   100 100     114 987 111 211       
  personal de bază                         
                            

3 
total Secția colectare 
venituri 85 72 0     

24,5 23,1 
2 234 562 2 035 350     16,0 

  inclusiv:                          
  personal administrativ tehnic 5 4   5,9 5,6     226 285 240 597   11,8   
  personal de bază (taxatori) 80 68   94,1 94,4     2 008 277 1 794 753   88,2   
                            

4 
total Secția de dirijare a 
circulației 87 77 0     

25,1 24,7 
3 381 608 3 685 625     29,0 

  inclusiv:                          
  personal administrativ tehnic 15 14   17,2 18,2     556 354 540 907   14,7   
  personal de bază (șoferi) 72 63   82,8 81,8     2 825 254 3 144 718   85,3   
                            

5 total Secția de revizie 2 2 2     0,6 0,6 89 190 84 902 45 647   0,7 
  inclusiv:                          

  personal administrativ tehnic 2 2 2 
100,

0% 
100,

0%     89 190 84 902 45 647 100   
  personal de bază                     0,0   
                            
 6 total Gospodări energetică 39 39 1     11,2 12,5 1 636 146 1 516 775 5 421   11,9 
  inclusiv:                          
  personal administrativ tehnic 6 6   15,4 15,4     247 784 231 167   15,2   
  personal de bază 33 33 1 84,6 84,6     1 388 362 1 285 608 5 421 84,8   
                            
 7 total Secția mecanicului șef 22 22 1     6,3 7,1 872 543 843 619 5 250   6,6 
  inclusiv:                          
  personal administrativ tehnic 3 3   13,6 13,6     163 142 150 851   17,9   
  personal de bază 19 19 1 86,4 86,4     709 401 692 768 5 250 82,1   
                            
 8 total Atelierul de reparație 79 69 1     22,8 22,1 3 196 127 2 965 362 36 180   23,3 
  inclusiv:                          
  personal administrativ tehnic 10 9   12,7 13,0     452 181 413 474   13,9   
  personal de bază 69 60 1 87,3 87,0     2 743 946 2 551 888 36 180 86,1   
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 9 total Depozitul central 3 3 0     0,9 1,0 117 000 119 772     0,9 
  inclusiv:                          
  personal administrativ tehnic 1 1   33,3 33,3     44 595 43 687   36,5   
  personal de bază 2 2   66,7 66,7     72 405 76 085   63,5   
                            

 10 
total Serviciul dispecerat 
central 10 10 0     

2,9 3,2 
346 077 350 413     2,8 

  inclusiv:                          
  personal administrativ tehnic 10 10   100 100     346 077 350 413   100   
  personal de bază                         
                            

 11 

total Serviciul dispecerat 
central 
 Martea 1 1 0     

0,3 0,3 
28 156 28 445     0,2 

  inclusiv:                          
  personal administrativ tehnic 1 1   100 100     28 156 28 445   100   
  personal de bază                         
                            
  Totalizare:                         
  personal de conducere 16 16 1     4,6 5,1 970 976 960 398 4 960   7,6 

  
personal administrativ 
tehnic 56 51 2     16,1 16,4 2 268 750 2 195 655 45 647   17,3 

  personal de bază 275 245 3     79,3 78,5 9 747 646 9 545 818 46 851   75,2 
  Total: 347 312 6     100 100 12 987 372 12 701 871 97 458 0 100,0 

 

Reieşind din datele reflectate în tabelul 1 se observă, că în perioada anului 2014 din totalul 

efectiv al personalului întreprinderii ponderea personalui de conducere constituie 5,1 % a 

personalului administrativ tehnic 16,4 % şi a muncitorilor 78,5 %, iar ponderea salariului respectiv 

7,6%, 17,3 % şi 75,2 %.  

Ponderea cea mai mare a personalului administrativ tehnic pe subdiviziuni îi revine Secției 

de dirijare a circulației care constituie 18,2 % din personal total al subdiviziunii, apoi urmează 

Gospodăria energetică 15,4 % şi Secția mecanicului șef 13,6 %, iar ponderea salariului acestora 

constituie respectiv 14,7%, 15,2 % şi 17,9 %. 

E necesar de menţionat că în perioada anului 2014 fară a fi prevăzut în fondul de salarizare 

a vre-o rezervă pentru aşa scopuri întreprinderea a achitat salariul prin contracte de muncă a 16 

pesoane cărora li s-a calculate salariul în sumă de 97 458,00 lei (tabelul 2), prin aceasta s-au 

îmcălcat normele statelor de personal aducînd la majorarea neîntemieată a costurilor seviciilor în 

sumă de 123 772,00 lei (97 458,00 + 97 458,00 x 27 %).  

Constarăm faptul, că în anul 2014 au fost încheiate contracte de muncă şi cu angajaţii 

întreprinderii care lucrează la Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi în baza contractelor individuale 

de muncă. Spre exemplu a fost încheiate contracte de muncă cu angajaţii Covalschi Ivan Piotr 

căruia i sa calculat salariul în baza acestora contracte de muncă sumă de 5420,79 lei şi Gornari 

Alexandru căruia i sa calculat salariul în sumă de 5 300,00 lei. În actele de îndeplinire a lucrărilor în 

baza contractelor de muncă încheiate cu dl Covalschi Ivan Piotr nu este indicată data la care 

contract de muncă se referă acest act, aceste acte nu sunt semnate de către executurul lucrărilor, iar 

piesele produse de către acesta nu sunt înregistrate în contabilitate. 
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În tabelul 2 este prezentată informaţia privin calcularea salariului pe contracte de muncă 

pentru anul  2014: 

                                                                                                                     Tabelul 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nr. d/o 

  

Numele, Prenumele 

  

Funcţia 

Total: 

Calculat, 

lei 

Retinut, 

lei Achitat, lei 

1 BOJENOVA ANASTASIEA revizor 

830 135,29 694,71 

2 CRASNOJON ANDREI VALERI revizor 

14800 2412,4 12387,6 

3 DEMIAN GHEORGHE  

testarea 

troleibuzelor 

6800 1781,6 5018,4 

4 

DIMBROVSHI ALEXANDR 

GRIGORI lacatus 

1950 317,85 1632,15 

5 COVALISCHI  IVAN PIOTR electomontor 

5420,79 542,06 4878,73 

6 

BARTIUC PELAGHEA  

NICOLAI 

tehnic pe 

evidenta 

4300 692,07 3607,93 

7 BEZEVERHNII ALEXANDR revizor 

14224,14 2318,54 11905,6 

8 CRISMARI LILIANA DUMITRU traducator 

660 172,92 487,08 

9 GORNARI ALEXANDR 

Lacatus-

electric 

5300 1441,6 3858,4 

10 TURCAN PETRU DUMITRU lacatus 

850 222,7 627,3 

11 

PONEATOVSCHI NICOLAI 

IVAN lacatus 

5600 1211,89 4388,11 

12 BOTEZATU TROFIM IVAN lacatus 

6160 1613,92 4546,08 

13 BOBOC OLEC BORIS revizor 

15792,94 2574,25 13218,69 

14 

ACHISAN NICOLAI 

ALEXANDR lacatus 

2450 641,9 1808,1 

15 SANDU SIMION lacatus 

8820 2310,84 6509,16 

16 SMARCEVSCHI SERGHEI  lacatus 

3500 917 2583 

  Total:   
97457,9 19306,8 78151 
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În tabelul 3 este prezentată analiza în dinamică a numărului angajaţilor şi a mărimii salariilor acestora pe 

subdiviziuni pentru perioada anul 2015: 

Tabelul 3 
 

Analiza numărului de angajați și salariului efectiv față de state pentru perioada  anul 2015 ÎM DTB 

  
Subdiviziunile 

întreprinderi 
Numărul mediu 

Ponderea pe 

subdiviziuni  

Ponderea pe 

întreprindere 
Plăți salariale 

P
o

n
d

er
ea

 p
e 

su
b

d
iv

iz
iu

n
i 

a 
sa

la
ri

u
lu

i e
fe

ct
iv

, f
ăr

ă 

co
n

tr
. d

e 
m

u
n

că
 

P
o

n
d

er
ea

 p
e 

în
tr

ep
ri

n
d

er
e 

a 
sa

la
ri

u
lu

i  

fă
ră

 c
o

n
tr

.d
e 

m
u

n
că

 

  
ianuarie-

septembrie 2015 

State, 

per. 

Efectiv, 

per. 

Conform 

contr. de 

muncă, 

per. 

State, 

% 

Efectiv,

% 

State, 

% 

Efectiv

, 

% 

State, lei 

Efectiv, fără 
contracte de 

muncă, lei  

Conform 

contr. de 

muncă, lei 

% % 

                            

  

Total pe 

întreprindere 

317 295 24     100,0 100,0 14 251 772,41 14 198 063,49 840 562,93   100,0 

    

                        

 1 

personal de 

conducere 

(АУП) 

17 17 1 100,0 100,0 5,4 5,8 1 297 201,35 1 275 171,10 17 514,65 100,0 9,0 

    

                        

 2 

Serviciul de 

exploatare 

3 1 0     0,9 0,3 137 171,36 124 647,19 0,00   0,9 

  inclusiv :  

                        

  

personal 

administrativ 

tehnic 

3 1   100,0 100,0 0,9 0,3 137 171,36 124 647,19   100,0   

  personal de bază 

                        

    

                        

3 

total Secția 

colectare 

venituri 

85 82 0     26,8 27,8 2 656 034,58 2 656 554,03 0,00   18,7 

  inclusiv:  

                        

  

personal 

administrativ 

tehnic 

5 4   5,9 4,9 1,6 1,4 287 749,44 310 634,12   11,7   

  

personal 

administrativ 

tehnic  

(taxatori)* 

80 78   
94,1 95,1 25,2 26,4 

2 368 285,14 2 345 919,91   88,3   

    

                        

4 

total Secția de 

dirijare a 

circulației 

82,00 80,00 1     25,9 27,1 4 018 160,46 4 669 060,62 33 638,00   32,9 

  inclusiv:  

                        

  

personal 

administrativ 

tehnic 

12 11   14,6 13,8 3,8 3,7 562 994,80 528 017,95 17 120,00 11,3   

  

personal de bază 

(șoferi) 

70 69 1 85,4 86,3 22,1 23,4 3 455 165,66 4 122 270,40 16 518,00 88,3   

  pictor 

      0,0 0,0 0,0 0,0   18 772,27   0,4   

5 

total Secția de 

revizie 

2 2 3     0,6 0,7 102 225,08 85 939,63 127 512,00   0,6 

  inclusiv:  

                        

  

personal 

administrativ 

tehnic 

2 2 3 100,0 100,0 0,6 0,7 102 225,08 85 939,63 127 512,00 100,0   

  personal de bază 

                        

    

                        

 6 

total Gospodări 

energetică 

29 23 14     9,1 7,8 1 400 507,28 1 130 351,08 502 155,50   8,0 

  inclusiv:  
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personal 

administrativ 

tehnic 

3 1   10,3 4,3 0,9 0,3 186 140,72 78 118,74   6,9   

  personal de bază 

26 22 14 89,7 95,7 8,2 7,5 1 214 366,56 1 052 232,34 502 155,50 93,1   

    

                        

 7 

total Secția 

mecanicului șef 

22 21 2     6,9 7,1 965 458,31 873 160,39 64 465,00   6,1 

  inclusiv:  

                        

  

personal 

administrativ 

tehnic 

2 2 1 9,1 9,5 0,6 0,7 134 227,40 141 657,39 43 800,00 16,2   

  personal de bază 

20 19 1 90,9 90,5 6,3 6,4 831 230,91 731 503,00 20 665,00 83,8   

    

                        

 8 

total Atelierul 

de reparație 

64 57 3     20,2 19,3 3 107 374,00 2 872 560,17 95 277,78   20,2 

  inclusiv:  

                        

  

personal 

administrativ 

tehnic 

6 5   9,4 8,8 1,9 1,7 357 547,55 313 906,78   10,9   

  personal de bază 

58 52 3 90,6 91,2 18,3 17,6 2 749 826,45 2 558 653,39 95 277,78 89,1   

    

                        

 9 

total Depozitul 

central 

2 2 0     0,6 0,7 100 437,36 94 765,65 0,00   0,7 

  inclusiv:  

                        

  

personal 

administrativ 

tehnic 

2 2   100,0 100,0 0,6 0,7 100 437,36 94 765,65   100,0   

  personal de bază 

                        

    

                        

 10 

total Serviciul 

dispecerat 

central 

10 9 0     3,2 3,1 435 350,75 383 459,56 0,00   2,7 

  inclusiv:  

                        

  

personal 

administrativ 

tehnic 

10 9   100,0 100,0 3,2 3,1 435 350,75 383 459,56   100,0   

  personal de bază 

                        

    

                        

 11 

total Serviciul 

dispecerat 

central 

 Martea 

1 1 0 
    0,3 0,3 

31 851,88 32 394,07 0,00   0,2 

  inclusiv:  

                        

  

personal 

administrativ 

tehnic 

1 1   100,0 100,0 0,3 0,3 31 851,88 32 394,07   100,0 0,2 

 

personal de bază 

                        

    

                        

 

Totalizare: 

                        

 

personal de 

conducere 

17 17 1     5,4 5,8 1 297 201,35 1 275 171,10 17 514,65   8,98 

  

personal 

administrativ 

tehnic** 

126 116 4     39,7 39,3 4 703 981,48 4 439 460,99 188 432,00   31,27 

  

personal de 

bază 

174 162 19     54,9 54,9 8 250 589,58 8 483 431,40 634 616,28   59,75 

   Total: 

317 295 24     100,0 100,0 14 251 772,41 14 198 063,49 840 562,93 0,0 100,0 
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Reieşind din datele reflectate în tabelul 3 se observă, că în perioada anului 2015 din totalul efectiv 

al personalului întreprinderii fără contracte de muncă ponderea personalui de conducere constituie 

5,8 %, a personalului administrativ tehnic 39,3 % şi a muncitorilor 54,9 %, iar ponderea salariului 

respectiv  8,98, 31,27 % şi 59,75 %. În acelaşi timp se constată, că fondul de salarizare în total pe 

întreprindere în perioada anului 2015 a depăşit cu 786 854,01 lei  (14 198 063,49 lei + 840 562.93 

lei – 14 251 772,41) faţă de cel stabilit în statele de personal, inclusiv în Secția de dirijare a 

circulației depîşirea constituie – 684 538,16 lei, în Secția de revizie depîşirea constituie – 111 

226,55 lei, în Gospodări energetică depîşirea constituie – 231 999,30 lei.  

Menţionăm faptul că în perioada anului 2015 fară a fi prevăzut în fondul de salarizare a vre-

o rezervă pentru aşa scopuri întreprinderea a încheiat contracte de muncă cu 59 de pesoane cărora li 

s-a calculate salariul în sumă de 840 562,93 lei (tabelul 4) ceia ce este mai mult cu 743 105,03 lei  

faţă de anul 2014, prin aceasta aducînd la încălcarea disciplinei normelor statelor de personal cu 

majorarea neîntemieată a costurilor seviciilor şi consumarea neraţională a surselor bugetului mun. 

Bălţi în sumă de 1 071 717,73 lei (840 562,93 lei + 840 562,93lei  x 27,5 %).  

Constarăm faptul, că în perioada anului 2015 au fost încheiate contracte de muncă şi cu 

angajaţii întreprinderii care lucrează la Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi în baza contractelor 

individuale de muncă. Spre exemplu a fost încheiat contracte de muncă cu angajatul Covalschi Ivan 

Piotr căruia i sa calculat salariul în baza acestora contracte de muncă sumă de 6 078,28 lei şi 

Gornari Alexandru căruia i sa calculat salariul în sumă de 5 000,00 lei. În actele de îndeplinire a 

lucrărilor în baza contractelor de muncă încheiate cu dl Covalschi Ivan Piotr nu este indicată data la 

care contract de muncă se referă acest act, aceste acte nu sunt semnate de către executurul lucrărilor, 

iar piesele produse de către acesta nu sunt înregistrate în contabilitate.  

 

În tabelul de mai jos este prezentată informaţia privin calcularea salariului pe contracte de muncă 

pentru anul 2015. 

 

        În încălcarea disciplinei statelor de personal Conform Ordinului nr. 10-C din 29.01.2015 a fost 

încetat contractul individual de muncă cu mecanicul secţiei mecanicului șef dl Remarciuc Anatolie 

Mefodii în legătură cu experarea termenului contractului individual de muncă la 31.12.2014. Pe 

data de 02.01.2015 întreprinderea a ancheiat cu dl Remarciuc Anatolie Mefodii contract de muncă 

nr. 1, care nu este contrasemnat de jurist, pe perioada de la 02.01.2015 pînă la 31.12.2015 cu plata 

lunară de 3 650,00 lei pentru îndeplinirea lucrărilor la elaborarea și implementarea complecsului de 

spălătorie şi complecsului de deagnostică a troleibuzelor, legate de realizarea proiectului 

„Troleibuze pentru mun. Bălţi” finanţat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare. Utilajul pentru complecsul de spălătorie şi complecsul de deagnostică a troleibuzelor, 

montarea acestuia căt şi punerea în funcţiune cu serviciile de consultanţă sunt puse pe seama  SRL 

„Beruf-Auto-Em”, codul fiscal/IDNO 1003600026240 în baza Contractul nr. BRT07 din 

09.10.2014 încheiat cu acesta de către Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi, privind furnizarea 

utilajului pentru reparţia troleibuzelor, deagnostica troleibuzelor şi complecsului de spălătorie şi 

instalarea acestuia în cadrul realizării proiectului „Troleibuze pentru mun. Bălţi”. De facto dl  

Remarciuc Anatolie Mefodii toată perioada anului 2015 a indeplinit funcţiile de mecanic în secţiei 

mecanicului șef în rind cu alte 2 persoane administrative tehnice din cadrul secţiei mecanicului șef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (taxatori)*  din anul 2015 se  atribuie la personal  administrativ tehnic în baza modificărilor clasificatorului funcțiilor în 

conformitate cu Ordinul nr.22 din 03.03.2014 al Ministerului muncii și protecței sociale; 

**creşterea bruscă de la pînă la 16,4 % în anul 2014 pînă la 39,3 %  în anul 2015 se explică prin atribuirea la personal  

administrativ tehnic  în baza modificărilor clasificatorului funcțiilor în conformitate cu Ordinul nr.22 din 03.03.2014 al 

Ministerului muncii și protecței sociale  
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Dlui Remarciuc Anatolie Mefodii i s-a calculat salariul pe perioada anului 2015 în sumă de 

43 800,00 lei, inclusiv 32 850,00 lei pentru 9 luni.  

La fel au fost încheiate contracte de muncă cu 17 persoane în calitate de electromontori la 

deservirea substanţiilor de tracțiune pe o perioadă pînă va fi transmis în exploatare sectorul 

substanţiilor de tracțiune în control de la distanță nesupravegheat 

de personal, dintre care 15 persoane au fost concediaţi din Serviciul Gospodăria Energetică în luna 

martie 2015 – 12 persoane şi 3 persoane în luna aprelie 2015 în legătură cu reducerea numărului de 

personal, dar care de facto au prelungit îndiplinirea funcţiilor sale pe care le-au avut în cadrul  

Serviciului Gospodăria Energetică pînă la concedierea acestora. Contractele de muncă au fost 

încheiate în aceiaşi zi în care au fost concediaţi angajaţii pe un termen pînă la transmiterea în 

exploatare a s . Acestora peroane le sau calculat salariul în perioada anului 2015 în sumă de 438 

567,56 lei. Mai mult ca atît necătînd la faptul că persoanele respective au fost plasate în cîmpul 

muncii la intreprindere prin contracte de muncă cu remunerare, acestora conform art.186 al.(1), 

lit.b), le s-a calculat plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu pentru a doua lună în sumă de 

49 767,71 lei. La părerea noastră după cum persoanele respective au fost plasate în cîmpul muncii la 

intreprindere prin contracte de muncă cu remunerarea acestora, plata unei indemnizaţii de eliberare 

din serviciu pentru a doua lună în sumă de 49 767,71 lei nu trebuia s-ă fie efectuată, deoarece 

art.186 al.(1), lit.b) prevede plata pentru a doua lună persoanie concediate numai în caz dacă 

acestea nu a fost plasată în cîmpul muncii. Necătînd la faptul că lucrările legate de transmiterea în 

exploatare a sectorului substanţiilor de tracțiune în control de la distanță nesupravegheat 

de personal au fost finalizate conform actului pe data de 28.10.2015, aceste 17 persoane au lucrat  

pînă la 30 noiembrie 2015, cărora li s-a calculat salariul pentru toata perioadă martie 2015-

noiembrie 2105 în sumă de 496 076,90 lei, inclusiv pentru luna noiembrie 2015 – 58 154,92 lei. 

 În tabel este reflectată analiza fondului de salarizare, numărului mediu scriptic şi salariului mediu 

pe  întreprindere pentru  perioada 2013 – 2015 

 
Indicatori Perioade  diferenţa absolută 

2013 2014 2015 

Date 

prelimenare 

9 luni 2015 2013/2014 2015/2014 

1.Fondul de salarizare 10 742 874 12 799 329 15 038 627 11 174 875 2 056 455 2 239 298 
2.Numărul mediu scriptic pe 

întreprindere, per. 

312 312 295 293    0 -17 

Inclusiv: 

 Muncitori 

 Slujbaşi 

 

230 

82 
 

245 

67 

162 

133 

160 

133 

 

15 

-15 

 

-83 

66 

3.Salariul mediu pe întreprindere, 

lei 
3041 3571 4217 4209 530 646 

Inclusiv: 

 Muncitori 

 Slujbaşi 
2920 

3368 

3463 

3958 

4644 

3698 

4671 

3659 

543 

590 

1181 

-260 

4.Diferenţa  salariului mediu 

pentru muncitorii de bază 

analizaţi faţă de salariul mediu pe 

întreprindere, lei 

-121 -108 427 462 13 535 
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Necătînd la faptul că  în anul 2015 numărul mediu scriptic pe întreprindere s-a micşorat faţă 

de anul 2014 cu 17 persoane, fondul de salarizare înregistrează o majorare semnificativă  de 

2 239 298 lei  fâţă de anul preceden. După părerea noastră acest fapt în mare parte poate fi explicat 

prin salarizarea persoanelor în baza contractelor de muncă, suma care a constituit 840 562,61 lei. 

Salariul mediu pe întreprindere în perioada anului 2015 înregistrează o majorare de 646,00 lei fâţă 

de anul precedent 2014. În acelaşi timp salariul mediu al muncitorilor de bază în perioada anului 

2015 este în creştere faţă de salariul mediu pe întreprindere cu 427,00 lei şi respectiv faţă de anul 

2014 cu 535,00 lei. 

           În opinia auditorului, faptele descrise mai sus denotă încălcări a normelor statelor de 

personal şi plăţii pe contracte de muncă fară a prevedea în fondul de salarizare surse pentru astfel de 

scopuri, ca rezultat fondul de salarizare în total pe întreprindere în perioada anului 2015 a depăşit cu 

786 854,01 lei faţă de cel stabilit în statele de personal.  

Concluzi:          

Lipsa controlului necesar din partea conducerii şi Consiluiuilui-Director al Î.M. 

Direcţia de troleibuze din Bălţi asupra respectării disciplinei statelor de personal, remunerarea 

personalului conform contractelor de muncă în încălcarea normelor legale fără a despune de 

fondul de salarizare pentru aceste scopuri, stabilirea adausurilor şi sporurilor la salariul de 

bază fără ca acestea să fie prevăzute în Contractul colectiv de muncă şi fondul de salarizare 

pentru aceste scopuri, a adus la majorarea neîntemieată a cheltuielilor întreprinderii în sumă 

de 254 387,00 lei în anul 2014 şi 1 231413,00 lei în anul 2015. 

 

         

Recomandări 
- a aproba Nomenclatorul funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care 

angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală deplină 

pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise în gestiunea persoanelor responsabile în 

conformitate cu anexa nr.1 aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29.04.2004 şi de a 

încheia cu persoanele responsabile, care au în gestiune bunuri materiale contracte cu privire la 

răspunderea materială individuală deplină, după formularul aprobat conform anexei nr.2 al acestei 

hotărîri; 

- a asigura la contractul cu privire la răspunderea materială deplină încheiat cu tehnicianul pentru 

evidenţa, care îndeplineşte funţiile şi de casier al întreprinderii şi care utilizează maşina de casă şi 

control un acord  suplimentar  semnat de părţi privind funcţiile şi răspunderea angajatului luînd în 

consideraţie prevederile Hotărîrei Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea 

maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar;  

-  a aprobat de către Consiliul-Director al Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi fondul de 

salarizare; 

 -  a asigura controlul asupra respectării disciplinei statelor de personal şi utilizării fondului de 

salarizare; 

- a prevedea în statele de personal pentru anul 2016 toate plăţile de salarizare cu intensificarea 

controlului asupra acestora plăţi;   

- a prevedea în Contractul colectiv de muncă toate tipurile de adaosuri şi sporuri şi mărimea 

concretă al acestora, cît şi alte plăţi luînd în consideraţie necesităţile întreprinderii şi cerincele 

legislaţiei în vigoarecît cît şi mijloacele proprii pentru aceste scopuri; 

- a revedea pentru anul 2016 toate contractele de muncă încheiate, pentru ale aduce în 

concordanţă cu necesităţile întreprinderii şi mijloacele proprii pentru aceste scopuri;  

- a asigura încheierea justificativă a contractelor de muncă numai cu acordul Consiluiuilui-

Director al Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi; 
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- a pune în ordenea de zi a Consiluiuilui-Director al Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi problema 

de a exclude din statele de personal unitatea de operator a serviciului de dispecerat din Serviciul 

dispeceratului central şi a 10 unităţi din Serviciul dispeceratului central pentru activitatăţile 

transportului de călători pe teritoriu municipului Bălţi, după cum salariaţii care se află la acestea 

funcţii nu îndeplinesc obligaţiunile lagate de activitatea ÎM DTB; 

- a face un demers către Primăria m. Bălţi cu prvire la excluderea din statele de personal unitatea 

de operator a serviciului de dispecerat din Serviciul dispeceratului central şi a 10 unităţi din 

Serviciul dispeceratului central pentru activitatăţile transportului de călători pe teritoriu municipului 
Bălţi  

Pentru Fondator 

- a asigura controlul asupra utilizării fondului de salarizare, încheerii contractelor de muncă şi a 

revedea statutul personalului din Serviciul dispeceratului central şi Serviciului dispeceratului 

central pentru activitatăţile transportului de călători pe teritoriu municipului Bălţi pentru ca 

aceştea să fie excuşi din statele de personal al Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi, după cum 

salariaţii care se află la acestea funcţii nu îndeplinesc obligaţiunile lagate de activitatea 

întreprinderii.  

Serviciul dispecerat central 

 
Constatări  

 

  Conform hotărîrii Comitetului Executiv al Sovietului orășănesc Bălți de deputați ai poporului 

nr. 8/3 din  25.04.1991, pentru executarea hotărîrii Comitetului Executiv nr.3/1 din 14.02.1991, în 

scopul asigurărrii depline a necesităților de transportare a locuitorilor municipiului, s-a decis 

crearea Serviciul dispecerat central pentru coordonarea activitatăţii transportului de călători pe 

teritoriu municipului Bălţi, în cadrul ÎM DPEFL (în prezent ÎM GLC). 

Conform Dispoziţiei Primarului municipului Bălţi nr. 1027 din 04 octombrie 2004 „privind 

subordonarea Serviciului dispecerat central” s-a decis excluderea din statele de personal a ÎM 

DPEFL cu includerea acestuia în statele de personal ale ÎM DTB de la 01.01.2005. 

Prin Dispoziţia Primarului municipului Bălţi nr. 49 din 20 ianuarie 2005 „cu privire la aprobarea 

Regulamentului Serviciului dispecerat central privind activitatea transportului municipal de 

călători” a fost aprobat Regulamentul Serviciului dispecerat central, statele de personal și fișele de 

post ale angajaților. 

      Conform prevederilor p.1.1.2. al Regulamentului, Serviciul dispecerat central constituie organul 

operațional al Primăriei, care sistematic raportează prin informații, dări de seamă și analize privind 

activitatea transportului pe teritoriul municipiului Bălți, coordonează lucrul dispecerilor, 

soluționează problemele operaționale cu agenții economici transportatori și se subordonează 

viceprimarului de ramură, șefului Direcției gospodărie comunală.   

      Conform atribuțiilor specificate în Regulament Serviciul dispecerat central este obligat să 

exercite controlul permanent și să coordoneze activitatea transportului de călători pe teritoriul 

municipiului privind efectuarea rutelor în corespundere cu rutele aprobate, respectarea graficelor și 

a intervalelor de circulație a transportului de călători. 

Trebuie de menţionat, Statutul ÎM DTB nu prevede genul de activitate „coordonarea activitatăţii 

transportului de călători pe teritoriu municipului”, exercitat de Serviciul dispecerat central 

      Statele de personal al Serviciului dispecerat central prevăd 10 unităţi, de facto în perioada 9 luni 

a anului 2015 au fost încadrate numai 9 persoane, cărora li s-au calculat plăți salariale în sumă de 

292 677,90 lei și pentru anul 2014 acestora li s-au calculat plăți salariale în sumă de 350 413,04 lei. 
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Menționăm faptul, că ÎM DTB de asemenea dispune de 2 dispecerate  în cadrul secției de 

dirijare a circulației, unde conform statelor de personal în perioada anului  2014 pînă la 

30.04.2015 activau  11 operatori serviciu de dispecerat, iar de la 01.05.2015 pînă în prezent 

activează 7 operatori serviciu de dispecerat. 

Aceşti operatori serviciu de dispecerat lucrează în schimburi de la 600 - 2200 din care la 

moment 3 operatori activează la dispetceratul amplasat în stația de transport public din centrul 

orașului, pe str. Ştefan cel Mare, 57, iar  4 operatori la dispetceratul amplasat pe teritoriul 

întreprinderii, la ieşirea troleibuzelor din parc.  Pentru anul 2014 acestor operatori serviciu de 

dispecerat li s-au calculat plăți salariale în sumă de 372 442,45 lei, iar în perioada 9 luni a 

anului 2015 – 291 381,81 lei. 

Serviciul dispeceratului central dispune de o încăpere în primăria  mun. Balţi, unde la 

moment se află şeful  Serviciului şi 2 dispeceri seniori şi de alte două încăperi dispetcerat – 1 în 

centru pe str. Ştefan cel Mare, 57 unde îşi indeplinesc obligaţiile 3 dispeceri şi alta pe str. Podul 

Chişinăului, 95, unde la fel îşi indeplinesc obligaţiile 3 dispeceri. Dispecerii lucreză în două 

schimburi: I-ul de la ora 6:20 -15:00, iar al II-ia de la ora 15:00 – 21:30.  

Serviciul dispeceratului central se finanţează din sursele obţinute de la agenţii economici, care 

se ocupă cu transportarea călătorilor mun. Bălţi. Pentru serviciile prestate de către Serviciul 

dispeceratului central la moment sunt încheiate contracte cu 7 agenţi economici. În perioada 

auditată, anii 2014-2015, Serviciul dispecerat central a stabilit pentru serviciile prestate preţul de 

200,00 lei fără TVA pentru 1 unitate de calcul. În dependență de tipul mijloacelor de transport și 

capacitatea pasajerilor se aplică de 1 pînă la 3 unități de calcul.  Menționăm faptul, că acest preţ 

de 200,00 lei nu este aprobat nici de Primărie nici de ÎM DTB.   

Evidența veniturilor și cheltuielilor din serviciile prestate de Serviciul dispecerat central se 

ține de către contabilitatea ÎM DTB, care perfectează facturi de expediție, conform calculelor 

prezentate în contabilitate de către şeful Serviciului dispecerat central, care se întocmeşte după 

principiul contabilităţii de casă, adică facturile se scriu numai după ce au fost incasate mijloacele 

băneşti şi nu conform principiului prestării integrale a serviciilor în perioadă de gestiune 

respectivă la care se atribuie serviciile prestate, contrar prevederilor p. 19-22 din SNC 

“Venituri”. Ca rezultat, toate acestea au condus la reflectarea incorectă a veniturilor din prestarea 

serviciilor şi respectiv la denaturarea rezultatelor financiare, precum şi la discordanţa dîntre 

veniturile şi cheltuielile aferente unora şi aceloraşi fapte economice, care trebuie să fie 

recunoscută în aceiaşi perioadă de gestiune (nerespectarea punct. 10 din SNC “Venituri”).  

Lipseşte controlul necesar din partea contabilităţii asupra înregistrărilor în contabilitate a 

veniturilor din prestărea a serviciilor de către Serviciul dispeceratului central. 
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În tabelul de mai jos sunt prezentate veniturile şi cheltuielile   Serviciului dispeceratului central 

pentru perioada anului 2014 şi 9 luni 2015. 

  Venituri anul 2014 Venituri 9 luni 2015 

  Agenți economici Suma, lei 

Suma, lei 

facturei lunei 

noiembrie 

2014 

nereflectate în 

contabilitate 

Suma, lei 

facturilor 

lunei 

decembrie 

2014 

nereflectat

e în 

contabilita

te 

  Suma, lei 

Suma, 

lei 

facturei 

lunei 

noiembr

ie 2014 

nereflect

ate în 

contabili

tate 

Suma, lei 

facturilor 

lunei 

decembrie 

2014 

reflectate în 

contabilitate 

prin operaţii 

în luna 

martie 2015 

Suma, 

lei 

neînclu

să în 

factură 

pentru 

luna 

iunie 

2015 

  Venituri  .               

  Antur-Trans-Nord' 
32 576,00 

      
50 200,00 

    200,00 

  APADIT 
45 420,00 

  5800   
47 000,00 

  5800   

  Cavitan-Com 
32 261,21 

      
44 400,00 

      

  Iursenia-Trans SRL 
126 000,00 

  11200   
124 400,00 

  11200   

  Nic.Autotrans S.C. 
36 518,00 

  4000   
40 400,00 

  4000   

  Serviciul Tehnik SRL 
59 240,00 

      
41 400,00 

      

  Van-Fol-Tur SRL 
90 824,00 

  9200   
110 400,00 

  9200   

  ZIMBRU-NORD'  SA 
9 526,00 

800 400   
400,00 

800,00 400   

                    

  Total venituri: 432 365,21 800,00 30 600,00   458 600,00 800,00 30 600,00 200,00 

                    

  Cheltuieli                 

  
0,15% от фонда з/п  по 

ЦДС 

490,63 

      

399,78 

      

  
Buletinele din contul 

iterprindre achit. 

1 527,13 

      2 389,19       

  З/плата ЦДС 
348 885,91 

      
266 519,48 

      

  Ajutor material 
  

      
21 030,00 

      

  Материалы по ЦДС 
143,00 

              

  
Медицинское 

страхование  ЦДС 

13 008,83 

      

11 432,91 

      

  
Обязательства по 

соцстрах, сч.811,12 

74 845,20 

      

61 299,48 

      

  
Оплата телефонов  

ЦДС 

2 483,82 

      

3 280,66 

      

  Эл,энергия ЦДС 
2 542,43 

      
1 912,38 

      

                    

  Total cheltuieli: 443 926,95 0,00 0,00 0,00 368 263,88       

                    

  

Rezultatul: + profit; - 

pierderi -11 561,74        90 336,12        

  

Rezultatul luînd în 

consideraţie facturile 

lunie 11-12. 2014  19 838,26        59 136,12        
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Din tabelul 1 fără a lua în consideraţie şi alte chieltuieli cum sunt întreţinerea spaţiului din 

Primărie pe care îl foloseşte Serviciul dispeceratului central, munca efectuată de contabil legate de 

scrierea facturilor şi evidenţă acestora se poate de constatat, că rentabilitatea a constituit: 

 În anul 2014 - 4,47 %; 

 În 9 luni a anului 2015 – 16,06 %, iar  

veniturile anului 2014 au fost micşorate cu sumă de 31 400,00 lei din motivul nereflectării în 

contabilitate a următoarelor facturi: 
 

 Nr. 

d/o 
Agenți economici 

Seria şi nr. facturei 

nereflectate în contabilitate 

Data facturii 

Suma, lei  

1 2 3 
4 

5 

1 APADIT Seria WB nr. 1716325 29.12.2014 5800 

2 Iursenia-Trans SRL Seria WB nr. 1716426 24.12.2014 11200 

 3 Nic.Autotrans S.C. Seria WB nr. 1716429 31.12.2014 4000 

4 Van-Fol-Tur SRL Seria WB nr. 1716428 24.12.2014 9200 

 5 ZIMBRU-NORD'  SA Seria WB nr. 1716430 17.12.2014 800,00 

  Total venituri:   31  400,00 
 

În opinia auditului activitatea desfășurată de Serviciul dispecerat central nu este direct legată 

de activitatea ÎM DTB, ce mai mult de activitatea în cadrul Primăriei Bălţi şi din aceste 

considerente se cere a revedea statutul și necesităţile activităţii Serviciului dispecerat central în 

cadrul ÎM DTB cît şi subordonarea acestuia. 

Concluzii 

Nerespectarea prevederilor p. 10, 19-22 din SNC “Venituri”, lipsa procedurilor de control privind 

evidenţa şi înregistrarea conformă în contabilitate a veniturilor din prestărea  serviciilor de către 

Serviciul dispeceratului central, cît şi aplicarea preţurilor pentru prestărea acestor servicii fără 

coordonare şi aprobare pot duce la ameninţarea pierderilor veniturilor din prestărea a serviciilor de 

către Serviciul dispeceratului central şi obţinerii mijloacelor băneşti. 

Recomandări  

Pentru întreprindere 

- a respecta  prevederile SNC “Venituri” privind recunoasterea şi evaluarea veniturilor din 

prestarea serviciilor; 

- a asigura controlul şi înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a tuturor operaţiunilor 

economice legate de prestarea serviciilor de către Serviciul dispecerat central; 

- a pune la ordenea de zi a Consiluiuil-Director al ÎM DTB  problema de a revedea statutul 

necesităţii activităţii Serviciului dispecerat central în cadrul ÎM DTB cît şi supunerea acestuia 

cu înăintarea  propunelor respective către CMB și Primăria m. Bălţi; 

- a stabili responsabilități clare pentru a asigura aplicarea preţurilor aprobate pentru prestarea 

serviciilor de către Serviciul dispecerat central cu includerea acestuia în contractele încheieate 

cu agenţii economici, care se ocupă cu transportarea călătorilor mun. Bălţi, în caz contrar să 

fie aprobate de către ÎM DTB.  
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Pentru Fondator: 

- a asigura aprobarea preţurilor pentru prestarea serviciilor de către Serviciul dispecerat 

central și efectuarea controlului asupra respectării acestor preţuri; 

- a examina oportunitatea de subordonare a Serviciului dispecerat central ÎM DTB. 

 

Gestionarea creanţelor ale titularilor de avans 

Constatări 

Pe data de 31.01.2014 prin operaţia manuală  nr. 30128, fără temei şi document primar 

justificativ, Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi a efectuat în contabilitate înregistrări de 

rambursare a creanţelor pe termen scurt ale titularilor de avans în sumă de 7 190,20 lei primită 

în gestiune de angajaţii întreprinderii. Aceaste operaţiuni de rambursare a creanţelor în sumă 

de 7 190,20 lei au fost efectuate din contul datoriilor faţă de deponenţi al altora persoane prin 

intermediului contului 000.  În tabelele de mai jos este prezentată informaţia privind 

închiderea creanţelor pe termen scurt ale titularilor de avans cu sumele din contul datoriilor 

faţă de deponenţi prin intermediul contului 000. 
 

Дата Документ Содержание Дебет Кредит Сумма 
31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     

MIHAILOV SERGIU GHEORGHE 
000 227.2 537,81 

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
CALIUJNII VICTOR MIHAIL 

000 227.2 300,00 

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
CALIUJNII VICTOR MIHAIL 

000 227.2 100,00 

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
BARTIUC PELAGHEIA NICOLAI 

000 227.2 1 100,00 

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
BONDARENCOV DMITRI SERGHEI 

000 227.2 165,20 

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
CHITAIGOROD NADEJDA VICTOR 

000 227.2 1 507,20 

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
IVLEVA TAMARA GRIGORE 

000 227.2 3 479,99 

Итого 7 190,20 
      

 

Дата Документ Содержание Дебет Кредит Сумма 

 

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
ROSCA LIUDMILA NICOLAI 

531.2 000 331,03  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
BABII VIOREL NICOLAE 

531.2 000 110,53  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
BALTAG VICTOR IVAN 

531.2 000 356,79  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
BARBACARI RUSLAN GHEORGHI 

531.2 000 106,63  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
BERGHER SVETLANA FIODOR 

531.2 000 350,17  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
BOROZNEAC FAURUZA FAZIL 

531.2 000 104,91  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
BRODOVSCAIA LIUDMILA VICTOR 

531.2 000 147,14  
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31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
BURLACU IGOR ANDREI 

531.2 000 190,66  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
CARASIOVA CRISTINA ANATOLI 

531.2 000 146,36  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
CAZMALI NATALIA MIHAIL 

531.2 000 21,74  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
CEBAN OLEG VALENTIN 

531.2 000 104,09  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
CEREVATOV IACOV SILIVESTRU 

531.2 000 677,83  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
DVORNICENCO ALEXANDR VLADIMIR 

531.2 000 59,32  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
DRUTA SERGHEI IACOB 

531.2 000 537,81  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
DRUTA SERGHEI IACOB 

531.2 000 100,00  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
DRUTA SERGHEI IACOB 

531.2 000 300,00  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
FOSTENCO ALEXANDRU TROFIM 

531.2 000 100,00  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
CHISCA VICTOR ANTON 

531.2 000 61,80  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
CIBOTARI NICOLAI NICOLAI 

531.2 000 205,35  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
COROSANU ANGELA ANDREI 

531.2 000 258,52  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
CRETU NICOLAI VASILI 

531.2 000 108,79  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
CURCUBET ANGELA FILIP 

531.2 000 124,68  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
DAMIAN DENIS FILIPP 

531.2 000 119,08  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
FRASIN VIOREL GHEORGHE 

531.2 000 1 000,00  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
GUSEVA NINA DMITRI 

531.2 000 115,23  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
LISAC VASILI VICTOR 

531.2 000 474,11  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
LUNGU DIANA VICTOR 

531.2 000 100,28  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
MATUSEVSCAIA IULIA IURI 

531.2 000 168,64  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
MUZICA NATALIA PIOTR 

531.2 000 194,80  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
NITELEA OLGA ION 

531.2 000 347,11  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
PLACINTA GRIGORE ALEXANDRU 

531.2 000 1,61  

31.01.2014 Операция 30128 отлварен. наклад                                                                                     
POJITA ANDREI BORIS 

531.2 000 165,20  

Итого 7 190,21 

 

      

Concluzii  
 

Faptele descrise mai sus denotă, că aceste operaţii sunt dubioase şi nelegale, după cum creanţele 

pe termen scurt ale titularilor de avans a unora persoane nu pot fi stinse cu datoriile altora 

persoane (vezi par. 31 din SNC 5 "Prezentarea rapoartelor financiare" aprobat  prin  Ordinul 
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ministrului finanţelor al Republicii Moldova  nr. 174  din  25 decembrie 1997 şi intrat în vigoare 

începînd cu 1  ianuarie 1998). 
 

Recomandări 
- a asigura restabilirea sumei de 7 190,20 lei a creanţelor pe termen scurt ale titularilor de 

avans stinse fără temei cu datoriile altora persoane şi restituirea acestei sume de către 

titularilii de avans;      

- a lua măsuri făţă de persoanele vinovate conform legislaţiei în vigoare; 

- a asigura controlul asupra gestionării corecte a creanţelor ale titularilor de avans. 

 

Gestionarea creanţelor privind împrumuturile acordate personalului       

Constatări  

 Î.M. Direcţia de troleibuze din Bălţi a acordat împrumuturi băneşti fără plata dobînzii din 

suma acordată la şase angajaţi, printre care şi fostului director Mihailov Sergiu Gheorghe. 

Împrumuturile băneşti fără plata dobînzii au fost acordate in baza cererilor angajaţilor fără acordul 

şi decizia Consiluiuilui-Director al întreprinderii. Întreprinderea nu a respectat prevederile art. 19, 

lit.d) din Codul Fiscal al Republicii Moldova, lit. d), pct. 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea 

impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010 şi sub. 4), pct. 8 din Regulamentul cu 

privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în 

folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică 

activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului  nr.697 din 22 august 2014, nereţinînd impozitului pe venit din suma dobînzii, 

care reprezintă facilitate impozabilă acordată de patron. Reţinerea impozitului pe venit din suma 

dobînzii urma şă fie  determinată ca rezultat al diferenţei pozitive dintre rata de bază (rotunjită pînă 

la următorul procent întreg) stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului 

precedent anului fiscal de gestiune (rata dobînzii aplicată la operaţiunile de politică monetară pe 

termen scurt – pentru împrumuturile acordate pe un termen de pînă la 5 ani; rata dobînzii la 

creditele pe termen lung – pentru împrumuturile acordate pe un termen mai mare de 5 ani) şi rata 

dobînzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului, în funcţie de 

termenul lor de acordare. 

            

   În tabelul de mai jos este prezentată informaţia privind acordarea angajaţilor a împrumuturilor 

băneşti şi reţinele acestora din salariu in perioada 2011-2014. 

 

№ 
Familiea Numele 

Pronumele 

Summa 

împrumut

ilui 
primit, lei 

Data 

primirei a 

împrumut
ilui 

Baza de 

primire a 

înprumu 
tului 

Data 

demisiei 

Suma 

reţinută 

în 2011, 
lei 

Suma 

reţinută 

în 
2012,  lei 

Suma 
reţinută în 

2013, lei 

Suma 
reţinută în 

2014, lei 

Total 
reţinut, 

lei 

Sold la 
31.12.20

15 

1 

Mihailov Sergiu 

Gheorghe 30000 29.11.12  d/p 16.10.15 0,00 3 000,00 16 500,00 10 500,00 30000,00 0,00 

2 
Baltag Victor  
Ivan 2500 01.12.10 

cerere 
d/p 27.01.11 1 000,00       1 000,00 1500,00 

3 

Ianuschevici 

Veaceslav St 1289,59* 01.10.12 

cerere 

d/p 26.12.12   514,59     514,59 775,00 

4 
Tricolic Ruvim 
Vasili 177* 01.12.08 

cerere 
d/p 20.02.09         0,00 177,00 

5 

Bartiuc Pelaghea 

Nicolai 3100 01.12.14 

cerere 

d/p         3 100,00 3 100,00   

6 
Razvon Grigore 
Alexei 2000 24.03.11 

cerere 
d/p   1 000,00     2 000,00 2 000,00   

  T O T A L 39066,59       2 000,00 3 514,59 16 500,00 15 600,00 36614,59 2452,00 
* Sold rămas din perioada precidentă   
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Este necesar de constatat faptul, că în urma acordării angajaţilor a împrumuturilor fără dobîndă, 

nu toată suma acordată a împrumuturilor a fost restituită. La situaţia de 31.12.2015 a rămas 

nerestituită suma totală de 2452,00 lei, care se socoate după persoane demisionate în anul 2009 

suma de 177,00 lei, în anul 2011 suma de 1500,00 lei şi în anul 2012 suma de 775,00lei. 

Concluzii  

Faptele descrise mai sus denotă lipsa controlului necesar asupra acordării angajaţilor a 

împrumuturilor fără dobîndă, restituirii acestora şi reţinerii impozitului pe venit din suma dobînzii, 

care reprezintă ca facilitate impozabilă acordată de patron. 

Recomandări 

- a acorda împrumuturi băneşti angajaţilor numai cu acordul Consiluiuilui-Director al Î.M. 

Direcţia de troleibuze din Bălţi, cu înceierea contractelor de împrumut necesare; 

- a respecta cerinţele Codului Fiscal al Republicii Moldova şi Regulamentului cu privire la 

reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul 

angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică 

activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului  nr.697 din 22 august 2014 în privinţa impozitării dobînzei din 

acordărea angajaţilor a împrumuturilor fără dobîndă; 

-  a asigura restituirea împrumuturilor de la persoanele demisionate în sumă de 2452,00 lei 

sau de la persoanele vinovate conform legislaţiei în vigoare, iar în caz contrar decontarea 

acestei sume de la bilanţul contabil; 

- a asigura controlul asupra respectării condiţiilor de acordare angajaţilor a împrumuturi 

băneşti şi restituirii acestora. 

Gestionarea mijloacelor financiare din împrumutul și grantul de la 

BEDR  

În scopul îmbunătățirii calității serviciilor de transport public și modernizării parcului de troleibuze 

din municipiul Bălți, prin decizia CMB nr.10/2 din 27.09.2012 a fost aprobat Contractul de 

împrumut dintre ÎM DTB și BERD, Acordul de garanție și susținere a proiectului între primăria m. 

Bălți, BERD și ÎM DTB în temeiul actelor legislative și normative în vigoare, precum și Contractul 

de pre-finanțare a proiectului „Troleibuze pentru mun. Bălţi” cu BERD, aprobat prin decizia CMB 

nr.4/1 din 06.04.2012. 

Scopul împrumutului constă în a finanța achiziția a pînă la 24 troleibuze noi, de a reabilita 

infrastructura aferentă și de a moderniza echipamentul esențial de întreținere. Conform condițiilor 

contractului de împrumut suma totală a creditului constituie 3,0 (trei) milioane de euro sau 65% din 

suma totală de finanțare, pentru un termen de doisprezece ani cu calcularea dobînzii anuale ca suma 

ratei EURIBOR de 3 luni plus marja de 5,5% anuale. În scopul  co-finanțării proiectului BERD a 

mobilizat fonduri grant în sumă de 1,6 milioane de euro sau 35% din suma totală de finanțare.  

Din suma totală a creditului acordat de 3 mln Euro acordată ÎM DTB a fost utilizată suma                        

de 2 983 843,43 Euro, diferența de 16 156,57 Euro nu a fost utilizată de întreprindere și este 

confirmată în actul de verificare cu BERD.  
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Perioada acordării 

creditului 

Suma primită / intrări Suma rambursată / ieșiri Sold la sfîrșitul perioadei 
lei euro lei euro lei euro 

în anul 2014 45 285 019,47 2 421 581,49 853 892,99 45 809,71 44 431 126,48 2 375 771,78 
în anul 2015 10 599 446,39 562 261,94 6 308 624,31 290 617,31 48 721 948,56 2 647 416,41 
Total la situația din 

31.12.2015 
55 884 465,86 2 983 843,43 7 162 517,30 336 427,02 48 721 948,56 2 647 416,41 

Suma credit neutilizată  16 156,57     

  
Pentru împrumutul acordat ÎM DTB efectuează achitările în conformitate cu prevederile 

contractuale și graficul aprobat, iar datoria pentru creditul acordat conform situației din 31.12.2015 

constituie 2 647 416, 41 Euro. 

Suma grantului de 1,6 mln Euro a fost complect eliberată de BERD și utilizată integral pentru 

achitarea cu furnizorii selectați și contractați în cadrul proiectului investițional. 

Perioada alocării grantului  Suma     

 lei euro     

în anul 2014 24 400 784,65 1 303 928,51     

în anul 2015 5 672 028,03 296 071,49     

Total la situația din 31.12.2015 30 072 812,68 1 600 000,00     

 

Menționăm că în perioada 2014 - 2015 întreprinderea a suportat cheltuieli legate comisionul de 

deservire a creditului și de plata dobînzii în sumă de 224 692,28 Euro sau 4 463 093,45 lei, după 

cum este redat în următorul tabel: 

Indicatorii 2014 2015 Total anul 2014 -2015 

  lei euro lei euro lei euro 

cheltuieli pentru deservirea creditului 525 093,78 28 680,38 36 324,24 1 898,93 561 418,02 30 579,31 

% credit (dobînda) 764 826,30 41 455,89 3 075 242,72 149 311,81 3 840 069,02 190 767,70 

servicii juridice BERD 61 606,41 3 345,27     61 606,41 3 345,27 

Total 1 351 526,49 73 481,54 3 111 566,96 151 210,74 4 463 093,45 224 692,28 

  

Cheltuielile legate de deservirea creditului, precum și dobînda pentru credit nu au fost reflectate la 

majorarea valorii inițiale a bunurilor procurate și reutilate în cadrul proiectului investițional.  

Pentru realizarea proiectului nominalizat au fost încheiate contracte cu 8 furnizori, din care 3 agenți 

economici din afara țării, 2 agenți economici din mun. Chișinău și 3 agenți economici din mun. 

Bălți, selectați pe bază de concurs, după cum urmează: 
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Conform datelor contractuale 

Contract Obiectul contractului Furnizorul 
Suma totală 

Suma Credit 

65% 

Suma Grant 

35% 

Suplimentar 

suma TVA 20% 

din contul ÎM 

DTB 

Euro Euro Euro Euro 

BTP 01 Troleibuze și  
Belcomunmaș - 

Carpat Belaz Service 
3666196,29 2385327,18 1280869,11  

BTP 03 
lucrări de reparații a secției 

de reparații a troleibuzelor 
SA Constructorul 104227,49 67747,87 36479,62  

BTP 05.1 
Utilaj pentru substațiile de 

tracțiune 
Pluton 439080,00 285402,00 153678,00  

BTP 05.2 
Utilaj pentru substațiile de 

tracțiune 
Celeabinsc 135337,34 87969,27 47368,07  

BTP 06.1 

Sistem de monitoring și 

sistem de administrare a 

substațiilor de tracțiune 

SA Softcom 37875,00 20515,62 11046,88 6312,50 

BTP 06.2 
sistem de supraveghere 

video 
SRL Total computer 7823,09 4650,05 2503,87 669,17 

BTP 06.3 mobilier SRL Crispol 9103,42 4931,02 2655,16 1517,24 

BTP 07 

Echipament pentru testarea 

troleibuzelor 
SRL Beruf-Auto-Em 199270,00 133870,71 65399,29  

utilaj pentru spalatoria 

troleibuzelor 

Total     4598912,63 2 990 413,72 1 600 000,00 8498,91 

 

În rezultatul verificărilor s-a stabilit, că atît la etapa de încheiere a contractelor privind 

achiziționarea bunurilor din contul proiectului investițional în scopul realizării proiectului 

„Troleibuze pentru mun. Bălţi”, la etapa de consumare a mijloacelor investiționale alocate, cît și la 

cea de reflectare și ținere a evidenței acestora este evidentă gestionarea defectuoasă și irațională a 

mijloacelor financiare, însoțită de un șir de abateri și încălcări, cu suportarea cheltuielilor 

suplimentare neîntemeiate, și anume: 

 Existența datoriilor în sumă de 6 570,29 Euro față de SC Carpat Belaz Service - 

creditorul principal în cadrul proiectului investițional, nereflectate în evidență. 

Criteriu 

 Conform art. 5.05.a) (pag.37) din contractul de împrumut încheiat cu BERD la 17.10.2012 ÎM DTB 

era obligată să mențină eficient sistemul informațional de evidență, control asupra cheltuielilor, 

registrelor contabile și documentelor primare justificative. 

Conform art. 6 din Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007 sunt prevăzute principiile de bază şi 

caracteristicile calitative de ținere a evidenței contabile, conform art. 13 f) sunt prevăzute 

responsabilități privind ținerea contabilității, care obligă pesoanele responsabile să asigure 

documentarea faptelor economice ale entităţii şi reflectarea acestora  în contabilitate. 

Monitorizarea îndeplinirii angajamentelor contractuale cu asigurarea înregistrarea integrale în 

evidență a tuturor evenimentelor economice. 
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Situația- constatare 

 În cadrul proiectului investițional ÎM DTB a încheiat contractul nr.BTP 01din 18.12.2013 cu 

consorțiul SC Carpat Belaz Service și Societatea de administrare a holdingului Belcomunmaș 

privind livrarea a 23 troleibuze și a serviciilor conexe în valoare totală de 3 666 196,29 Euro. În 

cadrul verificărilor efectuate s-a constatat că achitatările cu furnizorul pentru bunurile livrate au fost 

efectuate direct de către BERD, care ulterior au fost înregistrate în evidența ÎM DTB în sumă de 

3 659 626 Euro. Conform datelor evidenței contabile ale întreprinderii nu figurează ca datorie 

această diferență de 6 570,29 Euro,  confirmată și prin extrasul de confirmare a soldului la situația 

din 31.12.2015 solicitată de la furnizor în cadrul auditului. 

Această diferență de 6570,29 Euro rezultă și la contrapunerea sumei totale contractate de 

2 990 413,72 Euro pentru achitarea din contul creditului cu furnizorii selectați în cadrul proiectului 

investițional și sumei  de 2 983 843,43 Euro eliberată de BERD.  

Conform datelor evidenței contabile bunurile livrate în perioada  14.03.2014 – 17.10.2014 în baza 

invoice-urilor au fost înregistrate după cum urmează:  

Contul 

contabil 
Denumirea 

Valoarea totală a bunurilor 

livrate conform invoice 

Valoarea de intrare 

înregistrată în evidență la 

recepționarea bunurilor și 

la situația din 31.12.2014 

Valoarea corectată 

conform evidenței 

la situația din 

31.12.2015 

Diferența valorii din 

invoice față de 

valoarea din evidență 

la 31.12.2015 

Euro Lei Lei Lei Lei 

3.4 
mijloace de transport - 

troleibuze 
3 593 344,74 66 904 048,26 67 190 228,93 66 904 165,94 -117,68 

123.3 utilaje 26 916,18 499 158,88 498 979,61 498 979,61 179,27 

213.1 OMVSD 898,82 16 957,62 16 957,62 16 957,62 0,00 

211.5 piese de schimb 40 520,73 755 361,18 755 323,30 755 323,30 37,88 

211.6 alte materiale 145,82 2 700,43 2 700,43 2 700,43 0,00 

 Total bunuri livrate 3 661 826,29 68 178 226,37 68 494 189,89 68 178 126,90 99,47 

 

Divergențele reflectate s-au format în rezultatul înregistrării eronate a valorii de intrare a bunurilor, 

fără a ține cont de cursul valutar și datele indicate în lei în declarațiile vamale. 

Menționăm faptul, că la momentul înregistrării inițiale în evidență valoarea de intrare a 

troleibuzelor de 67 190 228,93 lei a fost apreciată incorect și respectiv raportată incorect în dările 

de seamă anuale. În baza operațiunii contabile nr.18 din 26.01.2015 valoarea de intrare a fost 

corectată și constituie 66 904 165,94 lei, în loc de 66 904 048,26 lei, la aprecierea eronată a valorii 

de intrare pentru două troleibuze (nr.2012 și 2013). 

La contrapunerea datelor s-a stabilit lipsa invoice-urilor privind serviciile conexe prestate și deci nu 

sunt înregistrate în contabilitate lucrările de punere în funcţiune pentru darea în exploatare a 
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troleibuzelor şi a echipamentelor auxiliare și utilajul pentru deservirea şi reparaţia troleibuzelor) în 

valoare totală de 4 370 Euro. Reiese, că nici valoarea de intrare a bunurilor nu a fost corect 

apreciată. 

Necătînd la faptul că evidența contabilă nu reflectă datorii față de furnizorul respectiv, auditul 

atenționează că în rezultatul verificărilor a fost identificată și confirmată datoria în sumă de 

2 200,29 Euro pentru bunurile livrate, precum și 4 370 Euro pentru serviciile conexe, care urmează 

a fi înregistrate în evidență după recepționarea actelor de îndeplinire a lucrărilor respective și 

documentelor primare corespunzătoare.  

Menționăm că nu a fost asigurată păstrarea conformă și integră a documentelor primare, a invoice-

urilor, a documentelor de plată, aferente operațiunilor economice în cadrul proiectului investițional, 

și nu numai, care au creat dificultăți la efectuarea verificărilor. 

Cauza 

 Lipsa procedurilor de control intern în cadrul ÎM DTB și lipsa monitorizării privind executarea 

angajamentelor contractuale, gestionarea defectuoasă a mijloacelor financiare, înregistrarea 

evenimentelor economice în lipsa documentelor primare justificative, aprecierea incorectă a valorii 

inițiale a bunurilor, neasigurarea integrității și păstrarea neconformă a documentelor primare au 

condus la denaturarea situației reale a întreprinderii, în deosebi la compartimentul angajamentelor.   

Risc – impact 

Denaturarea informațiilor, afectarea imaginii și a situației financiare a întreprinderii, neonorarea 

angajamentelor contractuale, dezinformarea utilizatorilor, inclusiv și  a donatorului de credit.  

 Încheierea contractelor cu operatorii economici desemnați cîstigători, semnate de 

conducătorii ambelor părți fără a ține cont de decizia comisiei de concurs a 

condiționat suportarea cheltuielilor suplimentare neîntemeiate privind TVA în sumă 

de 189 640,84 lei. 

Criteriu 

 

Conform procesului-verbal al ședinței  comisiei de concurs din decembrie 2014, semnat de cei 7 

membri ai comisiei de concurs, 4 dintre care reprezentanți ai Primăriei m.Bălți și președintele 

comisiei în persoana directorului ÎM DTB, în rezultatul evaluării ofertelor propuse s-a luat hotărîrea 

privind calificarea și desemnarea  operatorilor câștigători pentru încheierea contractelor fără suma 

TVA, în conformitate cu prevederile articolului unic al Legii nr. 290 din 06.12.2013 privind 

importul şi procurarea unor bunuri (mărfuri), lucrări şi servicii conexe pe teritoriul Republicii 

Moldova, unde prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV 

din 20 iulie 2000, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi ale Legii nr. 1380-XIII din 

20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, în scopul realizării proiectului „Dezvoltarea 

transportului de troleibuze în municipiul Bălţi”, finanţat din creditul Băncii Europene pentru 

Reconstrucţii şi Dezvoltare (BERD) şi din grantul Fondului de investiţii pentru vecinătate al 

Uniunii Europene, Întreprinderea Municipală „Direcţia de troleibuze din Bălţi”, Primăria 

municipiului Bălţi şi agenţii economici (conform contractelor încheiate în baza procedurilor de 

achiziţie ale BERD) se scutesc de drepturile de import pentru bunurile (mărfurile), lucrările şi 

serviciile conexe importate şi de taxa pe valoarea adăugată pentru bunurile (mărfurile), lucrările şi 
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serviciile conexe procurate pe teritoriul Republicii Moldova, destinate realizării proiectului 

menţionat (conform anexei), fără drept de înstrăinare a acestora. 

 

Situația 

Contrar deciziei luate, la încheierea contractelor cu trei operatori economici desemnați câștigători, 

semnate de conducătorii ambelor părți, la prețul bunurilor a fost suplimentar adăugată suma TVA, 

prevăzută a fi achitată din sursele întreprinderii. Astfel de către ÎM DTB au fost suportate cheltuieli 

suplimentare privind TVA în sumă de 189 640,84 lei, din care: 

 SRL Crispol agent economic înregistrat în m. Bălți a livrat bunurile în baza facturilor fiscale 

cu includerea TVA în sumă de 28 780,84 lei;  

 SRL Total Computer agent economic înregistrat în m. Bălți a livrat bunurile în baza 

facturilor fiscale cu includerea TVA în sumă de 29 562,25 lei; 

 SA Softcom agent economic înregistrat în or. Chișinău, cu toate că a efectuat livrarea 

bunurilor în baza facturilor de expediție, s-a constatat că a majorat prețul bunurilor livrate cu 

suma TVA de 131 297,75 lei. 

Referitor la SRL Beruf-Auto-Em menționăm faptul că de asemenea este agent economic înregistrat 

în or. Chișinău, care a efectuat livrarea bunurilor în baza facturilor de expediție, adică fără TVA, 

dar în cazul dat nici în acordul contractual semnat de conducătorii ambelor părți nu este stipulată 

suma TVA și nici în specificațiile la contract.  

Avînd în vedere faptul, că genul de activitate desfășurat de întreprindere este scutit de taxa TVA, la 

achiziționarea bunurilor suma TVA a fost atribuită direct la majorarea prețului acestor bunuri.  

Cauza 

În cadrul ÎM DTB lipsesc procedurile de control intern ceia ce a condus și a favorizat  comiterea 

acestor abateri, necătînd la faptul, că identificarea și propunerea de a exclude TVA din prețul  

bunurilor a avut loc încă la etapa examinării ofertelor participanților, pînă la încheierea contractelor 

cu acești operatori economici. 

 

Risc – impact 

 Nerespectarea actelor legislative în vigoare și a deciziei comisiei de concurs, încălcarea drepturilor 

celorlalți participanți la concurs, suportarea cheltuielilor suplimentare din contul întreprinderii și 

majorarea costurilor ulterioare la utilizarea și casarea acestor bunuri, valoarea cărora a fost majorată 

cu suma TVA. 

 Lipsa monitorizării privind îndeplinirea condițiilor contractuale a condus la majorarea 

valorii contractului cu 4889,06 lei. 
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Criteriu 

 Conform prevederilor p.26.4 al contractului nr.BTP06.3 din ianuarie 2015 încheiat cu SRL Crispol, 

nu se permite modificarea condițiilor contractuale, cu excepția acordurilor în scris, semnate de 

ambele părți. Careva acorduri adiționale nu au fost prezentate echipei de audit.  

Situația 

 

 La contrapunerea listei bunurilor specificate – mobilier pentru oficiu din ofertă și respectiv din 

contractul încheiat cu SRL Crispol s-a stabilit că, în baza F/F EAA000235168 din 05.03.2015 au 

fost livrate cu 5 unități mai mult „consolă pentru blocul de sistem al calculatorului” în sumă de 

1280 lei, inclusiv TVA 213,33 lei și în baza F/F JV0661420 din 01.04.2015 a fost livrată o „masă 

de birou pentru conferințe 1100x2500x780” în valoare de 3609,06 lei, inclusiv TVA 601,51 lei.  

Totodată în loc de 6 unități de „măsuță tip deschis 500x500x600” au fost livrate doar 5 unități, 
astfel nefiind executate pe deplin condițiile contractuale cu 35,68 Euro. 

Careva acte privind modificarea condițiilor contractuale nu au fost prezentate. 

 

Cauza 

 

 În cadrul ÎM DTB lipsesc proceduri de control intern și  responsabilități clare atribuite privind 

respectarea condițiilor contractuale, în deosebi a celor aferente realizării proiectului investițional. 

 

Risc – impact 

 Denaturarea indicatorilor privind îndeplinirea condițiilor contractuale și dezafectarea neîntemeiată 

a mijloacelor bănești ale întreprinderii. 

 

 Lipsa monitorizării privind executarea contractelor a condus la recepționarea fără 

înregistrare în evidență a bunurilor și serviciilor prestate în valoare de 45 990 Euro 

sau 863 029,59 lei și denaturarea datelor privind cheltuielile din diferențe de curs cu 

1 174 156,51 lei. 

Criteriu 

 Conform art.6 din Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007 sunt prevăzute principiile de bază şi 

caracteristicile calitative de ținere a evidenței contabile, conform art. 13 f) sunt prevăzute 

responsabilități privind ținerea contabilității, care obligă pesoanele responsabile să asigure 

documentarea faptelor economice ale entităţii şi reflectarea acestora  în contabilitate. 

Situația-constatare 

 

La contrapunerea datelor privind executarea contractului nr.BTP05.1 din 26.05.2014 încheiat cu SA 

Pluton din Ucraina în valoare de 439 080 Euro s-a constatat, că cu toate că a fost efectuată achitarea 

integrală pentru bunurile și serviciile acordate conform condițiilor contractuale, nu a fost asigurată 

înregistrarea conformă în evidență a bunurilor în valoare de 896 Euro sau 16 646,78 lei în baza 

invoice nr.BTP05.1-2 din 18.09.2014 și lucrărilor/serviciilor prestate în valoare de 45094 Euro sau 

846 382,81 lei în baza invoice nr.BTP05.1-5 din 08.12.2014. 

În consecință, fără a identifica cauzele formării supraplății față de SA Pluton, în evidența contabilă 

a fost reflectată neîntemeiat ca „cheltuieli din diferențe de curs” în debitul contului contabil 722.1 
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suma de 1 174 156,51 lei, echivalentul a 55 902,10 Euro la cursul valutar de 20,0038 lei conform 

operației nr.66 din 30.08.2015.  

Luând în considerație faptul, că bunurile și lucrările achiziționate în baza acestui contract erau 

destinate modernizării și reutilării celor 4 substații electrice de tracțiune existente, primite în 

gestiune de la Fondator,  respectiv a fost denaturată și valoarea acestora. 

Confirmare a îndeplinirii lucrărilor respective constituie documentele primare și actul de îndeplinire 

a lucrărilor nr.1 din 05.12.2014, contrasemnat de conducătorii ambelor părți, copiile cărora au fost 

suplimentar solicitate de la operatorul economic în cadrul auditului. 

Neînregistrarea conformă, deplină și în termen a evenimentelor economice a condus la denaturarea 

datelor în evidența contabilă.  

 

Cauza 

 

Iresponsabilitatea și lipsa procedurilor de control intern  în cadrul ÎM DTB. 

 

Risc – impact 

 Denaturarea datelor din evidență privind îndeplinirea condițiilor contractuale, a valorii inițiale a 

mijloacelor fixe în rezultatul reutilării și modernizării, denaturarea situației financiare a 

întreprinderii și neasigurarea integrității bunurilor în valoare de 896 Euro sau 16 646,78 lei, 

neînregistrate în evidență. 

 Achitarea sumei integrale furnizorului, inclusiv și pentru lucrările de montare și 

punere în funcțiune pentru darea în exploatare a utilajului în timp ce unele 

componente ale utilajului se află la depozitul întreprinderii, iar altele încă nici nu au 

fost livrate.  
 

Criteriu 

Conform p.11.1 al contractului nr.BTP07 din 09 octombrie 2014 încheiat cu SRL Beruf-Auto-Em 

sunt stipulate condițiile de achitare cu furnizorii după cum urmează: 

I. Plata avansului de 20% din valoarea totală a contractului se efectuează în termen de 30 zile 

după semnarea contractului și prezentarea contului de plată pînă la primirea bunurilor; 

II. Plata în termen de 60 zile a 70% din valoarea bunurilor livrate conform specificației 

contractului;  

III. Plata a 10% din suma contractului se achită în termen de 60 zile după recepționarea integral 

a bunurilor în baza facturii cu anexarea actului de primire semnat de cumpărător. 

Plata pentru serviciile și lucrările executate se efectuează în termen de 30 zile după prezentarea 

contului de plată cu anexarea actului de primire – predare a lucrărilor și serviciilor, semnat de 

cumpărător, care confirmă executarea lucrărilor.   

În baza înțelegerii adiționale la acest contract nr.1 din 27.07.2015, părțile au stabilit data limită de 

31 iulie 2015 pentru livrarea integrală a bunurilor și finalizarea lucrărilor de montare și punere în 

funcțiune a utilajului.  

 

Situația -constatare 

 

 S-a stabilit că pînă în prezent încă nu au fost livrate pe deplin bunurile specificate în contract, și 

anume 1 aparat de măsurare a curentului de scurgere în valoare de 12 500,40 lei sau 700 Euro, dar 

care a fost înregistrat în evidența contabilă în baza facturii de expediție DS 631131 din 31.07.2015.  

Menționăm că înregistrările în evidență au fost efectuate doar în baza facturilor de expediție 

păstrate și arhivate în contabilitatea întreprinderii, fără act de primire și fără semnături. La 
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solicitarea actelor de îndeplinire a lucrărilor de la furnizor, a fost prezentată doar copia actului NDS 

631115 din 28.04.2015 privind lucrările de montare și punere în funcțiune a spălătoriei auto și 

copia facturii DS 631115 din 28.04.2015 cu ștampila întreprinderii, semnate din partea 

cumpărătorului de către contabilul responsabil de sectorul de evidență a materialelor din cadrul 

întreprinderii. 

Nu a fost asigurată nici finalizarea lucrărilor de montare și punere în funcțiune a liniei de testare a 

troleibuzelor în valoare de 269 701,90 lei sau 13 200 Euro. Utilajul respectiv, livrat în baza 

facturilor de expediție se află încă la depozitul întreprinderii, în timp ce a fost efectuată achitarea 

integrală, după cum este redat în tabelul de mai jos: 

 

 

Achitarea cu furnizorul din Credit și Grant 
Primirea bunurilor și serviciilor de la furnizor 

conform facturilor 

Neîndeplinirea condițiilor contractuale 

Bunurile, care nu au fost livrate și lucrări 
neexecutate 

nr. 

d/plată 
Data Suma,lei 

Suma 

echivalentă, 

Euro 

 nr. Facturii       

de expediție 
Data Suma,lei 

Suma 

echivalentă, 

Euro 

Denumirea  Suma,lei Suma, Euro 

734 17.11.14 743 105,73 39 854,00   DS 631114 28.04.15 744 252,29 37 048,30       
69 20.03.15 2 037 353,54 99 520,00   DS 631115 28.04.15 1 712 363,57 85 040,14  Spălătoria auto     

251 29.07.15 1 242 620,38 59 896,00   DS 631131 31.07.15 322 152,03 15 667,12 

aparat de măsurare 

a curentului de 
scurgere  12 500,40 700,00 

                

lucrări de montare 

și punere în 

funcțiune a liniei 
de testare  269 701,90 13 200,00 

        DS 631133 31.07.15  1 244 311,76 60 514,23       

TOTAL 4 023 079,65 199 270,00      4 023 079,65 198 269,79 
  

282 202,30 13 900,00 
 

Cauza 

 

Iresponsabilitatea persoanelor responsabile și lipsa procedurilor de control intern  în cadrul ÎM 

DTB. 

 

Risc – impact 

 Denaturarea datelor din evidență privind îndeplinirea condițiilor contractuale, înregistrarea în 

evidență a datelor în baza documentelor primare – facturi de expediție, fără act de primire privind 

confirmarea recepționării de facto a bunurilor/lucrărilor și fără semnături din partea cumpărătorului, 

denaturarea situației financiare a întreprinderii. 

 

 Încheierea contractelor suplimentare, din surse proprii ale întreprinderii, cu aceiași 

operatori - parteneri, desemnați cîstigători în cadrul proiectului investițional. 
  

Situația 

 

Odată cu executarea contractului nr.BTP06.1 din ianuarie 2015 în cadrul proiectului investițional 

privind instalarea sistemului de monitorizare a procesului de transport și a sistemului telecomandă a 

substațiilor electrice de tracțiune a troleibuzelor de către SA Softcom, suplimentar au fost 

achiziționate bunuri (cabluri) și lucrări (aprecierea și realizarea semnalelor telemecanică, care 

lipseau la stațiile de tracțiune) în valoare de 38 043,00 lei, inclusiv TVA 6 340,50 lei în baza 

contractului nr.06-15 din 15.06.2015, în lipsa unei evaluări argumentate a necesității.  
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Cauza 

 

Din explicațiile verbale ale furnizorului SA Softcom s-a motivat precum că din start nu au fost 

prevăzute toate aspectele privind instalarea sistemului de monitorizare a procesului de transport și a 

sistemului telecomandă a substațiilor electrice de tracțiune a troleibuzelor.  

 

Risc – impact 

Dezafectarea neîntemeiată a mijloacelor financiare în lipsa procedurilor de control, în lipsa evaluării 

necesităților și a priorităților privind achiziția bunurilor și serviciilor.   

 Achiziționarea bunurilor și serviciilor din contul proiectului investițional în valoare de 

787 786,47 lei sau 37 875 Euro în lipsa examinării obiective, evaluării posibilităților și 

priorităților bunurilor pentru acoperirea necesităților întreprinderii și asigurării 

obținerii beneficilor din utilizarea acestora, au condus la inițierea procesului de 

reziliere a contractului cu SA Softcom. 

 

Criteriu 

Conform p.21 al contractului nr.BTP06.1 din 31 ianuarie 2015 încheiat cu SA Softcom în valoare 

de 31 562,5 Euro din sursele creditului și grantului plus TVA în sumă de 6312,50 Euro din sursele 

întreprinderii privind instalarea sistemului de monitorizare a procesului de transport și a sistemului 

telecomandă a substațiilor electrice de tracțiune a troleibuzelor sunt prevăzute garanțiile 

furnizorului privind calitatea  bunurilor și serviciilor prestate.  

Situația 

 

 Dovadă a livrării acestor sisteme constituie facturile de expediție (care totuși includ în cost 

valoarea TVA) fără specificarea bunurilor – componente ale sistemelor. Nu au fost anexate nici acte 

de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea și specificarea lucrărilor efectuate. La solicitare, în cadrul 

verificărilor, de către furnizor au fost expediate prin fax copia actului de primire-predare nr.10-28 

din 28.10.2015 privind montarea și punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare a procesului 

de transport și copia actului de primire-predare nr.8-25 din 25.08.2015 privind montarea și punerea 

în funcțiune a sistemului telecomandă a substațiilor electrice de tracțiune, semnate de reprezentanții 
ambelor părți.  
La solicitarea rapoartelor procesate de sistemul de monitorizare a procesului de transport (GPS), 

bun achiziționat din sursele proiectului investițional de la operatorul economic SA Softcom, ni s-a 

comunicat că acest sistem informațional permite vizionarea la ecran în regim on-line, la conectarea 

prin parolă de la orice calculator.  La vizionarea sistemului informațional s-a constatat că într-

adevăr se redau doar informații privind poziționarea și viteza de circulație a troleibuzelor, numărul 

de pasageri, fără posibilitatea sistematizării rapoartelor pe perioade concrete privind distanța 

parcursă de fiecare troleibuz sau a altor rapoarte și nu acoperă pe deplin necesitățile întreprinderii.  

 

Acest contract include așa denumiri de bunuri care în opinia auditului nu corespund cu cele livrate 

de facto. De exemplu, denumirea bunurilor din specificația la contract nu corespunde întocmai cu 

bunurile livrate de facto: 

- 40 bucăți dispozitive de procesare a datelor şi transmitere a informației pentru calcularea 

numărului de pasageri şi poziţionarea mijlocului de transport, la bord la prețul de 200 Euro 
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de facto s-a dovedit a fi  un telefon mobil HUAWEI Ascend Y330 obișnuit, care poate fi 

simplu procurat în RM cu aproximativ 1 736 lei (sursa smadshop.md); 

- documentația tehnică pentru fiecare din aceste dispozitive în valoare de 15 Euro constituie 

instrucțiunea de însoțire a telefonului mobil, fără valoare. 

Astfel au fost procurate 40 dispozitive în valoare totală de 8000 Euro plus 600 Euro pentru 

documentația tehnică sau 176 206 lei  în loc de 69 440 lei, mai scumpe cu 106 766 lei.   

Referitor la cele 120 bucăți traductor de calculare a pasagerilor livrate la prețul de 100 Euro 

fiecare, în valoare totală de 11 999,52 Euro, prevăzute a fi instalate în dreptul fiecărei uși a 40 

troleibuze ( 40x3=120),  s-a constatat că de facto acestea sunt ficsate cîte 2 bucăți  în dreptul 

fiecărei uși doar în cele 23 troleibuze noi (rezultă că în total sunt  instalate 138 bucăți), dar care la 

moment nu funcționează. 

 

Pentru compararea celorlalte bunuri sunt necesare investigaţii suplimentare din partea specialiţtilor 

în domeniu.   

 

La moment ÎM DTB înaintează pretenții furnizorului SA Softcom, iar pentru asigurarea 

continuității și monitorizării activității, pentru ținerea evidenței și argumentarea distanței parcurse 

de troleibuze, la data de 01.02.2016 a fost încheiat contractul nr.01-02/01 privind prestarea 

serviciilor NS-Monitoring (GPS) cu SRL NetSistem din mun. Bălți. Conform contractului a fost 

stabilit prețul lunar de 100 lei pentru 1 unitate de dispozitiv, față de prețul de 20 Euro stabilit 

anterior cu SA Softcom. 

Așa dar, după cum ÎM DTB dispune de 40 de asemenea dispozitive pentru troleibuze, va cheltui 

4 000 lei lunar în loc de 800 Euro. 

 

Referitor la sistemul telecomandă a substațiilor electrice de tracțiune a troleibuzelor, din discuțiile 

cu angajații întreprinderii s-a constatat că acesta permite restricționarea accesului utilizatorilor, 

asigură securitatea informațiilor și permite analiza istoriei indicatorilor pentru fiecare obiect în parte 

pentru o perioadă de timp și creării imaginii modificărilor înregistrate și consecințele de asemenea 

doar pentru vizualizare, fără posibilitatea de generare și imprimare a rapoartelor. Unicul avantaj a 

constat în reducerea personalului implicat pentru vegherea permanentă a substațiilor electrice de 

tracțiune, deoarece sistemul dat trebuia să permită și să asigure monitorizarea și dirijarea de la 

dispeceratul central a celor 4 substații. Dar din cauza că acest sistem nu asigură pe deplin 

necesitățile întreprinderii, personalul redus a fost antrenat în serviciu prin contracte de muncă. 

 

Cauza 

 

Acceptarea ofertei în lipsa examinării cerințelor tehnice, a parametrilor și a posibilităților 

echipamentelor procurate și în lipsa evaluării necesităților întreprinderii.  

 

Risc – impact 

 Dezafectarea mijloacelor financiare în lipsa procedurilor de control, în lipsa evaluării necesităților 

și a priorităților la achiziția bunurilor și serviciilor, precum și suportarea cheltuielilor suplimentare 

de întreținere a personalului.   
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Utilajul procurat de la SRL „Beruf-Auto-Em” din sursele împrumutului și 

grantului de la BERD 

Pentru realizarea proiectului „Troleibuze pentru mun. Bălţi" finanţat de către Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în baza Contractului de împrumut dintre ÎM „Direcţia Troleibuze 

din Bălţi” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Acordului de garanţie şi 

susţinere a proiectului între municipiul Bălţi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie, aprobat de 

către Consiliul Municipal Bălţi prin Decizia nr. 10/2 din 27 septembrie 2012 „Cu privire la 

aprobarea Contractului de împrumut dintre ÎM „Direcţia Troleibuze din Bălţi” şi Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Acordului de garanţie şi susţinere a proiectului între 

municipiul Bălţi, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi ÎM „Direcţia Troleibuze 

din Bălţi” a fost încheiat Contractul nr. BRT07 din 09.10.2014 cu SRL „Beruf-Auto-Em”, codul 

fiscal/IDNO 1003600026240 privind furnizarea utilajului pentru reparţia, deagnostica şi 

complecsului de spălătorie şi instalarea acestuia în sumă de 199 270,00 Euro. 

Utilagul prevăzut în contractul nr. BRT07 din 09.10.2014 a fost recepţionat la ÎM „Direcţia 

Troleibuze din Bălţi” de la SRL „Beruf-Auto-Em” în baza facturilor de expediţie Seria DS nr. 

631114 din 28.04.2015 în sumă de 744 252,29 lei, Seria DS nr. 631131 din 31.07.2015 în sumă de 

322 152,03 lei şi Seria DS nr. 631133 din 31.07.2015 în sumă de 1 244 311,76 lei şi în total în 

sumă de 2 310 716,08 lei, care pînă la moment se află în soldul contului 121  „Imobilizări corporale 

în curs de execuţie” subcontul 1212 „Utilaj destinat instalării” -1 566 463,79 lei şi subcontul 1213 

„Imobilizări corporale pînă la punerea în utilizare” – 744 252,29 lei. Toată suma 2 310 716,08 lei 

pe eceste facturi de expediţie a fost achitată  îndeplin SRL „Beruf-Auto-Em”. 

În urma audierii imobilizărilor corporale în curs de execuţie” s-a constatat, că o parte din 

acest utilaj se află un funcţiune în secţia de reparaţii (СПС) din luna august-septembrie 2015 la care 

nu sunt întocmite Procese-verbale de punere în funcţiune a mijloacelor fixe (formularul nr. MF-1) 

şi din acest motiv nu sunt încluse în componenţa mijloacelor fixe şi pentru care nu se calculează 

amortizarea, acesta este o parte din utilajul primit conform facturii de expediţie Seria DS nr. 631133 

din 31.07.2015 în sumă de 1 244 311,76 lei şi care confom înregistrărilor în contabilitate se socoate 

la depozitul central:  
 

Nr. 

d/o 

Denumirea  

utilajului 

 

Unitate 

de 
măsură 

Conform facturii de expediţie Conform înregistrărilor în 

contabilitate 
Canti
tatea 

Preţul 
unitar, lei 

Valoarea, lei Ca
nti

tat

ea 

Preţul 
unitar, lei 

Valoarea, 
lei 

Utilaj aflat un funcţiune în secţia de reparaţii fără a fi dat în exploatare 
1 Станок шиномонтажный для грузовых авт. buc 1 127 129,88 127 129,88 1 127 129,88 127 129,88 
2 Бортораширитель для грузовых авт. buc 1 25 589,75 25 589,75 1 25 589,75 25 589,75 
3 Вулканизатор для шин груз. авт. buc 1 30 707,70 30 707,70 1 30 707,70 30 707,70 
4 Пистолет подкачки со стрел манометром buc 1 1 125,95 1 125,95 1 1 125,95 1 125,95 
5 Пневмогайковерт грузовой* buc 2 31 119,45 62 238,90 2 31 119,45 62 238,90 
6 Сварочный аппарат buc 1 21 783,62 21 783,62 1 21 783,62 21 783,62 
 Total:  7  268 575,80 7  268 575,80 

Utilaj aflat aflat la depozitul central care nu poate fi utilizat1 
7 Подъемник канавный (комплект 2 шт)** buc 3 248 484,01 745 452,03 3 248 484,01 745 452,03 
8 Подъемник передвижной buc 1 207 463,00 207 463,00 1 207 463,00 207 463,00 
 Total:  4  952 915,03 4  952 915,03 
9 Монтаж оборудования***   20 746,30 20 746,30    

 

10 

Консультационные услуги****   2074,63 2074,63    

 În total:   11  1 244 311,76    



80 

 

*În contabilitate sa înregistrat ca гайковерт  эл. (грузовой); 
** În contabilitate sa înregistrat ca подъемник канавный 3 buc fără constatare că fiecare din aceste obiecte e constituit în complet de 2 utităţi; 

*** În contabilitate serviciile de montare sau înregistrat ca бортораширитель груз машин în sumă de 20 746,30 lei fără cantitate; 

 ****În contabilitate serviciile de consultanţă sau înregistrat ca станок шиномонтажный în sumă de 2074,63 lei fără cantitate. 

 

   1Acest utilaj nu va putea fi utilizat de către ÎM „Direcţia Troleibuze din Bălţi” din motivul că demensiunile lor sunt 

mai late decăt şansul (canalul) existent în secţia de reparaţii a troleibuzelor unde utilajul trebuie să fie instalat pe șine. 

La părerea noastră toate acestea au apărut din lipsa controlului şi negligenţei conducerii ÎM „Direcţia Troleibuze din 

Bălţi” la primirea utilajului dat de la furnizorul SRL „Beruf-Auto-Em” sau poate ciar la încheierea contractului. Ca 

consicinţă în urma folosirei neificiente a mijloacelor financiare împrumutate aceasta poate aduce la apariţia unor pagube 

în mărime de 952 915,03 lei fără a lua în calcul costurile de montare a acestora pe care ÎM „Direcţia Troleibuze din 

Bălţi” deja le-a achitat pentru serviciile care de facto nu s-a exercitat pentru acest utilaj.  
 

Mai jos este prezentat utilajul primit de la SRL „Beruf-Auto-Em” în baza facturei de 

expediţie Seria DS nr. 631131 din 31.07.2015 în sumă de 322 152,03 lei 

 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea  
utilajului 

 
Unitate 

de 

măsură 

Conform facturii de expediţie Conform înregistrărilor în 
contabilitate 

Canti

tatea 

Preţul 

unitar, lei 

Valoarea, lei Ca

nti
tat

ea 

Preţul 

unitar, lei 

Valoarea, 

lei 

1 Аппарат для измерения уровня шума buc 1 7 688,72 7 688,72 1 7 688,72 7 688,72 
2 Компьютер ЗС- 1040 МР buc 1 8 188,72 8 188,72 1 8 188,72 8 188,72 
3 Принтер MFD  buc 1 4047,18 4047,18 1 4047,18 4047,18 
4 Камера  buc 1 2 130,74 2 130,74 1 2 130,74 2 130,74 
5 Антенна buc 1 438,44 438,44 1 438,44 438,44 
6 Программное обеспечение  buc 1 13 306,67 13 306,67 1 13 306,67 13 306,67 
7 Прибор контроля токоутечек трансп средс buc 1 12 500,40 12 500,40 1 12 500,40 12 500,40 
 Total:  7  48 300,87 7  48 300,87 
8 Монтаж оборудования*   269 701,90 269 701,90    

9 Консультационные услуги*   4 149,26 4 149,26    

 Total:    273 851,16    

 În total:   11  322 152,03    

*În contabilitate serviciile de montare şi consultanţă sau înregistrat ca аппарат для измерения уровня шума în sumă de 273 851,16 lei (269 701,90 

lei+4 149,26 lei) fără cantitate; 
 

E necesar de constatat că înregistrările făcute în contabilitate privind denumirea utilajului nu 

sunt scrise indeplin conform informaţiiei reflectate în factura de expediţie.  

 

În opinia noastră apar dubii, că pentru montarea unora astfel de componente de utilaje cu 

costul de 34 994,20 lei (48 300,87 lei-13 306.67 lei) au fost achitate servicii de montare în sumă de 

269 701,90 lei, ceia ce constituie de 7,7 ori mai mult decît costul utilagului sau 770,7 % . 
 

Consiliului coordinator creat conform Dispoziţiei Primarului nr.239 din 23.05.2013 

“Privind crearea Consiliului coordinator pentru realizarea proiectului Băncii Europene pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare „Troleibuze pentru mun. Bălţi"” nu şi-a îndeplinit obligaţiunile sale 

prevăzute de Regulamentul Consiliului în ceia ce priveşte efectuarea monitoringului asupra realizării 

proiectului Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare „Troleibuze pentru mun. Bălţi". 

 

Concluzii  

Neasigurarea controlului asupra utilajului procurat de la furnizorul SRL „Beruf-Auto-Em”, pot duce la 

afectarea situaţiei financiare. 
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Recomandări  

Pentru întreprindere 

- a întreprinde măsuri pentru perfectarea Proceselor-verbale de punere în funcţiune a 

mijloacelor fixe (formularul nr. MF-1) pentru utilajul care funcţionează;   

- a întreprinde măsuri pentru transmiterea în exploatare a utilajului procurat şi pînă la moment 

ne instalat; 

- a efectua corectările corespunzătoare legate de serviciile de montare a utilajului şi consultanţă  

incluse incorect ca obiecte separate de  utilaj cu includerea acestora sevicii în costul utilajului 

pentru care sau efectuat  montarea acestora; 

- a pune în ordenea de zi a Consiluiuil-Director al ÎM DTB soluţionarea problemei legate de  

utilizarea a 3 buc a utilajului de ridicare kanavny (подъемник канавный) în sumă de 

745 452,03 lei şi 1 buc a utilajului de ridicare Mobile (Подъемник передвижной) în sumă de 

207 463,00 lei; 

- a asigura formarea corectă a costurilor unilajului care necesită instalare cu respectarea 

metodologiei de înregistrare în contabilitate o operaţiunilor legate de acestea. 

Pentru Fondator 

- a asigura cotrolul asupra executării Deciziilor Consiliului Municipal Bălţi legate de 

autorizarea casării mijloacelor fixe aflate în administrare cu drept de gestiune economică . 

 

Venituri din realizarea biletelor și abonamentelor  

În cadrul întreprinderii evidenţa biletelor şi abonamentelor lunare de călătorie, realizarea şi 

încasarea veniturilor se efectuează de către secţia de colectare a veniturilor (încasări băneşti). Astfel 

în perioada auditată au fost înregistrate următoarele venituri din vânzarea biletelor şi abonamentelor 

lunare de călătorie: 

Indicatori 2013 2014 9  luni 2015 2014/2013 2014/2013 
  lei lei lei lei % 

Abonamente lunare adulti 
1 338 930,00 1 487 700,00 1 339 480,00 148 770,00 111,11 

      

Abonamente lunare elevi 692 450,00 722 480,00 533 960,00 30 030,00 104,34 

Bilete de călătorie cu plată 10 645 012,00 13 441 208,00 11 503 000,00 2 796 196,00 126,27 

                Total 12 676 392,00 15 651 388,00 13 376 440,00 2 974 996,00 123,47 

  

 Reieșind din datele reflectate în tabel întreprinderea înregistrează o tendință de creștere a 

veniturilor obținute din realizarea biletelor de călătorie și abonamentelor lunare cu 23% în anul 

2014 față de anul 2013.  

 

 În scopul asigurării desfășurării continue a activității la întreprindere activează în regim 

neîntrerupt, în schimburi, trei casieri, care operează cu repartizarea biletelor, după serie și număr, 

către taxatori pentru realizare. La sfârșitul schimbului de lucru a fiecărui taxator casierul 

recepționează numerarul și restul biletelor nerealizate cu înregistrarea datelor în borderoul de 

evidență zilnică, unde se semnează fiecare taxator. S-au stabilit cazuri de lipsă a semnăturii 
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taxatorului. După verificare și recepționare casierul contrasemnează în foile de parcurs ale 

taxatorului datele privind rulajul biletelor și suma încasată din realizarea biletelor.  

 Numerarul încasat se predă de către casier în ziua următoare la conturile bancare prin 

intermediul încasatorului bancar sau la necesitate se predau mijloace bănești în casieria principală 

pentru acoperirea necesităților gospodărești urgente ale întreprinderii. Înregistrarea în contabilitate 

a evenimentelor economice privind predarea la conturile bancare cu reflectarea operațiunii 

respective la contul 245 „transferuri de numerar în expediție” are loc în lipsa documentelor primare, 

contrar prevederilor art.13 f) al Legii Contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007,  cu privire la 

asigurarea documentării faptelor economice ale entităţii şi reflectarea acestora în contabilitate. 

Contabilitatea întreprinderii nu dispune de date operative, confirmate documentar despre sumele 

încasate, acestea înscriindu-se preventiv intr-un registru, de asemenea în lipsa documentelor 

confirmative, deoarece în contabilitate nu se prezintă rapoarte zilnice privind sumele încasate și 

respectiv predate. Al treilea exemplar al borderoului însoțitor la geanta cu numerar împreună cu 

borderourile privind sumele încasate din realizarea biletelor, privind biletele returnate și biletele 

eliberate taxatorilor pentru realizare se prezintă secției de colectare a veniturilor, care ține evidența 

blanchetelor de bilete, dar nu în contabilitate. Al doilea exemplar ajunge în contabilitate mai târziu, 

odată cu prezentarea extraselor bancare. Borderoul totalizator privind încasarea zilnică a veniturilor 

de la taxatori pe tipuri de bilete și abonamente se prezintă în contabilitate la sfârșitul lunii de către 

secția de colectare a veniturilor. 

 De către casieri zilnic se înscriu în registrele de casă ale casieriei anexe datele privind 

încasările pe tipuri de bilete și abonamente, fără ca mijloacele bănești să fie înregistrate în casa 

principală a întreprinderii sau prin intermediul MCC. La examinarea acestor registre de casă s-a 

stabilit, că acestea nu sânt completate corespunzător și nu conțin date veridice, lipsește soldul la 

începutul și la sfârșitul zilei, nu se ține cont de faptul, că mijloacele bănești acumulate în ziua 

curentă se predau la conturile bancare în ziua următoare.  Aceste iregularități sunt evidente, în 

deosebi, când se acumulează mijloacele bănești încasate în zilele de odihnă și de sărbătoare, când 

instituțiile bancare nu lucrează, cu predare la conturile bancare numai în zilele lucrătoare următoare. 

Acumularea la întreprindere a mijloacelor bănești în zilele de odihnă și de sărbătoare are loc contrar 

graficului zilnic stabilit conform p. 2.3 și anexei la contractul nr.32 din 02.03.2015 încheiat cu BC 

„Moldindconbank” S.A. privind prestarea serviciilor de colectare în genți sigilate a numerarului 

acumulat de ÎM DTB. Aceste registre de casă se semnează doar de casieri fără a fi supuse verificării 

și contrasemnării. La casieria anexă nu s-a petrecut inventarierea mijloacelor bănești. 

 Menționăm, că casierii care activează în casieria anexă nu sunt în componența 

contabilității și nu raportează direct acesteia. 

 La analiza datelor înregistrate în evidența contabilă la contul 245 „transferuri de numerar 

în expediție” s-au constatat lipsuri de mijloace bănești la situația din 01.01.2014 în sumă de 23 120 

lei, din care în baza dispoziției de plată nr. 353 din 18.09.2014, plata pentru carnetul de muncă în 

sumă de 96 lei achitată de către angajata Popovici Ana, a fost eronat reflectată prin formula 

contabilă D-t 241 – C-t 245.  

 La data de 31.01.2015 a fost incorect reflectată operațiunea de trecere a dobînzii sporite 

prin formula contabilă  D-t 242 – C-t 245, în baza notei de plată nr. 00831/01 din 31.01.2015. 

 Începînd cu luna aprilie 2015 și pînă în prezent se admit erori care au contribuit la 

denaturarea datelor reflectate la contul 245 în sumă de 156 lei. La situația din 01.10.2015 soldul 
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mijloacelor bănești constituie 72 442 lei, în loc de 51 112 lei, care reprezintă încasările acumulate în 

ultima zi a lunii precedente. 

 În opinia auditului, necătînd la faptul, că conform p.5 al Anexei la Regulamentul cu 

privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar aprobat 

prin HG nr.474 din 28.04.1998, specificul activității întreprinderii de  prestare a serviciilor de 

transport în comun urban în baza biletelor şi/sau abonamentelor de călătorie (la preţ fix, executate 

în mod tipografic), permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de 

casă şi control la momentul realizării pasagerilor de către taxatori, nu scutește întreprinderea de 

aplicarea MCC la momentul încasării mijloacelor bănești în casierie de la taxatori.  

 Menționăm, că ntreprinderea dispune de MCC, înregistrată corespunzător la IFS Bălți, 
prin intermediul căreia în anul 2014 au fost înregistrate 15 operațiuni de casă cu încasarea sumei 

totale de 5 616 lei și în luna martie și luna mai anul 2015 au fost înregistrate cîte  2 operațiuni cu 

încasarea sumei totale de 3 692 lei 

Concluzii 

Din cele expuse rezultă situaţia reală, şi anume evidenţa necorespunzătoare existentă la 

întreprindere, în lipsa înregistrării operative a datelor în contabilitate, lipsa procedurilor de control 

intern, de verificare şi lipsa inventarierii mijloacelor băneşti în curs de execuţie, cu riscuri majore 

de delapidare a mijloacelor băneşti.  

Recomandări 

- a elabora proceduri de organizare și control a operațiunilor de casă cu numerar în 

scopul  asigurării evidenței corespunzătoare a mijloacelor bănești; 

- a aplica MCC la momentul încasării mijloacelor bănești în casierie de la taxatori 

 
 

Evidența blanchetelor de bilete și abonamente de călătorie  

 Evidența analitică privind intrarea (achiziționarea)  blanchetelor de bilete la depozitul de 

bilete  și ieșirea lor la casieri se ține în cartele de evidență pe tipuri de bilete. Persoana responsabilă 

a Secției de colectare a veniturilor prezintă dări de seamă lunare privind rulajul și stocurile de bilete 

în contabilitatea întreprinderii, cu anexarea dărilor de seamă a fiecărui casier, însă datele acestora nu 

sânt verificate și nu pot fi reflectate în evidența contabilă.  

 S-a stabilit, că  aceste Dări de seamă nu conțin toate datele relevante pentru casarea 

corectă în evidență a blanchetelor de bilete și verificarea soldului disponibil, și anume nu conține și 

soldul biletelor aflate la casieri în safeu. Procedura privind evidența biletelor și abonamentelor 

lunare existentă în cadrul întreprinderii nu asigură concordanța între datele de la depozitul de bilete, 

casieri, taxatori și respectiv contabilitatea întreprinderii. Din toți indicatorii analizați corespund 

doar datele referitor la procurările de bilete, intrarea lor la depozitul de bilete și cele transmise 

casierilor pentru a fi ulterior repartizate taxatorilor. Dările de seamă prezentate în contabilitate nu 

sunt semnate de către persoanele responsabile de întocmire și prezentare. 

 S-au stabilit divergențe privind stocurile blanchetelor de bilete și abonamente existente la 

sfârșitul fiecărei perioade de gestiune la secția de colectare a veniturilor față de cele din 

contabilitate, după cum este reflectat în tabelul următor:  
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(buc) 

Tipurile de 
bilete 

Numărul blanchetelor de bilete                     

la situația din 01.01.2014  

Numărul blanchetelor de bilete                           

la situația din 01.01.2015  

Numărul blanchetelor de bilete                         

la situația din 01.10.2015   

Sectia colectare venituri 

contabi
litate 

difere

nța 

față 
de 

secția 
colect

are 
venitu

ri 

Sectia colectare venituri 

contabi
litate 

difer

ența 

față 
de 

secți
a 

colec

tare 

venit
uri 

Sectia colectare venituri 

conta

bilita

te 

diferen

ța față 
de 

secția 
colecta

re 
venituri 

depozit 

bilete 
casieri total 

depozit 

bilete 

casie

ri 
total 

depozit 

bilete 

casie

ri 
total 

Bilete cu plată 6 360 000 397 000 6 757 000 6781748 24 748 9 720 000  396 000 10 116 000  10 141 144 25 144 4 080 000 313 667 4 393 667 5061813   668 146 
bilete fără 

plată 572 000 41 500 613 500 637 000 23 500 0   320 000 980 500 229 107 -751 393 305 000 243 869 26 583 1129792  1103209 

                 

abonamente 

lunare adulți 2 687  2 687   2 631  2 631   3 717 3 717 3 717   

abonamente 

lunare elevi 4 704  4 704   4 200  4 200   4 800 4 800 4 800   

total 

abonamente   7 391 6 404 -987   6 831 6 831 0   8 517 12876 4 359 

 În contabilitate nu este clar definită metoda de casare a numărului blanchetelor de bilete 

și abonamente lunare. Conform datelor la situația din 01.10.2015 în contabile nu au fost casate 

668 146 blanchete a biletelor cu plată, 1 103 209 blanchete a biletelor fără plată și 4 359 de 

abonamente lunare.  În contabilitate nu se ține evidența abonamentelor pe tipuri. 

 Divergențele stabilite au fost condiționate și de faptul, că în perioada auditată, nu au fost 

respectate prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Finanţelor nr. 60 din 29.05.2012, nu s-a efectuat inventarierea stocurilor de bilete. Nu a fost 

respectat nici p. 2 din ordinul nr.452 din 01.12.2014 al întreprinderii privind petrecerea inventarierii 

bunurilor, conform căruia era necesar de supus inventarierii bunurile aflate la depozitul de bilete 

(билетное хозяйство) a întreprinderii.  

 Referitor la gestionarea abonamentelor lunare de călătorie există rezerve de îmbunătățire 

a  evidenței acestora din cauza, că întreprinderea nu dispune de date operative zilnice privind stocul 

și locul de stocare a abonamentelor. Și anume, abonamentele pentru luna următoare sunt repartizate 

taxatorilor pentru realizare, care la sfârșitul zilei de lucru predau numerarul încasat din realizare fără 

să raporteze date despre cele rămase. Cele nominalizate indică la riscul de utilizare de către taxatori 

a mijloacelor bănești sau chiar de delapidare acestora. Consecințele negative sunt determinate și de 

faptele stabilite privind casarea blanchetelor abonamentelor lunare de călătorie anulate, care nu au 

fost realizate. Aceste au fost anulate în baza actelor de casare, dar fără anexarea blanchetelor acestor 

abonamente. Datele privind rulajul abonamentelor lunare, conform dării de seamă a persoanei 

responsabile din secția de colectare a veniturilor sunt prezentate în următorul tabel: 
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Lunile Număr abonamente 100 lei Număr abonamente 40 lei 

  

Sold la 

început intrari returnate Iesiri  anulate 

Sold la 

sfârșit Sold intrari returnate iesiri anulate Sold 
1 2 687   217 1 411 177 1 316 4 704   83 2 095 239 2 453 
2 1 316   179 1 336 142 17 2 453   234 2 305 187 195 
3 17 3 600 160 1 332 119 2 326 195 4 300 196 2 135 202 2 354 
4 2 326   135 1 193 103 1 165 2 354   82 1 701 43 692 
5 1 165   108 1 204 67 2 692   140 689 143 0 
6 2 3 500 40 1 103 26 2 413 0 2 000 3 3   2 000 
7 2 413   54 1 152 8 1 307 2 000         2 000 
8 1 307   65 1 327   45 2 000   6 1 850   156 
9 45 4 500 88 1 592   3 041 156 6 400 103 2 448   4 211 

10 3 041   86 1 627   1 500 4 211   67 2 274 4 2 000 
11 1 500   36 1 526   10 2 000   21 2 021   0 
12 10 3 900 64 1 343   2 631 0 5 800 53 1 653   4 200 

anul 

2014   15 500 1 232 16 146 642 2 631   18 500 988 19 174 818 4 200 
1 2 631   36 1 362   1 305 4 200   10 2 110   2 100 
2 1 305   30 1 330   5 2 100   39 2 139   0 
3 5 4 700 48 1 653   3 100 0 5 400 25 2 425   3 000 
4 3 100   36 1 636   1 500 3 000   15 2 315   700 
5 1 500   18 1 514 4 0 700   25 725   0 
6 0 4 600 24 1 513 10 3 101 0 2 500       2 500 
7 3 101 450 28 1 700   1 879 2 500         2 500 
8 1 879   41 1 836 58 26 2 500   13 2 513   0 
9 26 5 550 38 1 886 11 3 717 0 7 300 48 2 548   4 800 

9 luni 

anul 

2015 

  15 300 299 14 430 83 3 717   15 200 175 14 775   4 800 

 După cum rezultă din datele de mai sus, în anul  2014, în deosebi în prima jumătate a 

anului, au fost anulate 642 abonamente lunare pentru adulți, din care doar 8 bucăți au fost anexate 

la actele de casare și 818 abonamente lunare pentru elevi, din care doar 4 bucăți au fost anexate la 

actele de casare. În anul 2015 au fost anulate 83 abonamente lunare pentru adulți, din care 79 bucăți 
au fost anexate la actele de casare. Însă la examinarea a abonamentelor lunare anulate s-a constatat, 

că 23 din cele 58 abonamente pentru luna august 2015 erau destinate utilizării de către angajații 
întreprinderii și se vede clar că chiar au fost folosite. Persoana responsabilă a explicat, precum că 

angajații le-ar fi refuzat. 

Concluzii 

Neefectuarea inventarierii blanchetelor de bilete, lipsa procedurilor de verificare, de 

responsabilizare, precum şi prezentarea dărilor de seamă irelevante de către responsabilul 

depozitului de bilete generează divergenţe dintre datele evidenţei analitice şi datele contabilităţii 

privind rulajul şi stocurile de bilete, nu asigură credibilitatea datelor şi la neînregistrarea veniturilor 

corespunzătoare. 
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Recomandări 

 -  a efectua inventarierea  periodică a blanchetelor biletelor de călătorie și a abonamentelor 

lunare; 

         - a elabora formularul Dării de seamă atât pentru casieri, cât și pentru responsabilul 

depozitului de bilete care să conțină toate datele necesare pentru casarea corectă în evidență a 

blanchetelor de bilete și verificarea soldului disponibil, și anume să conțină și soldul biletelor 

aflate la casieri în safeu; 

-  casarea în evidență a blanchetelor de bilete doar în urma verificării și primirii  Dărilor de seamă 

prezentate de la responsabilul  depozitului de bilete. 

Referitor la scopurile controlului din p. 2.3. Gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor 

computerizate ale ÎM DT Bălţi. 

 

Asigurarea securităţii şi integrităţii sistemelor informaţionale computerizate  

 

ÎM DT Bălţi despune şi utilizează 5 sisteme informaţionale computerizate şi anume: 

 programul 1-C „Предприятие” – versiunea 8, pentru ţinerea contabilităţii, care este conectat în 

reţea şi se utilizează de către 4 persoane din contabilitatea întreprinderii; 

 sistemul de supraveghere video pentru asigurarea securităţii unora obiecte de pe teritoriul 

întreprinderii, care este conectat în reţea şi se utilizează de către 5 persoane ale întreprinderii 

(directorul întreprinderii, ingenerul-şef, specialistul serviciului personal, şeful serviciului 

atelierele de reparații, mecanicul-şef); 

 Sistemul de monitorizare a procesului de transport, care este conectat în reţea şi se utilizează de 

către 7 persoane ale întreprinderii (ingenerul-şef, şeful serviciului în transporturi, 2 ingeneri şi 3 

dispeceri); 

 Sistemul GPS pentru monitorizarea unităţilor de transport de marfă cu camionul, care este 

conectat în reţea şi se utilizează de către 3 persoane ale întreprinderii (ingenerul-şef, mecanicul-

şef, mecanic); 

 Sistemul de control de la distanță a substațiilor de tracțiune, care este conectat în reţea şi se 

utilizează de către 6 persoane ale întreprinderii (ingenerul-şef, şeful serviciului, 4 dispetceri).  

Necătînd la faptul că întreprinderea despune de proceduri de asigurare a securităţii 

sistemelor informaţionale computerizate şi a creării copielor de rezervă a bazelor de date, la 

întreprindere lipseşte ordinul privind desemnarea persoanelor, care au acces la utilizarea 

sistemelor informaţionale computerizate. Utilizatorii sistemelor computerizate dispun de parole de 

acces cu limitarea accesului la bazele de date pentru fiecare utilizator în parte, în dependenţă de 

atribuţiile stabilite conform funcţiei deţinute. Nu sunt desemnate persoanele responsabile de 

efectuarea modificărilor şi completărilor în sistemele informaţionale computerizate.  

Concluzii 

Lipsa ordinului privind desemnarea persoanelor, care au acces la utilizarea sistemelor 

informaţionale computerizate şi persoanelor responsabile de efectuarea modificărilor şi 

completărilor în sistemele informaţionale computerizate, pot conduce la apariţia riscurelor de 

pierdere sau denaturare a informaţiilor, la apariţia fraudelor, la comiterea erorilor, la slăbirea 
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controlului asupra veridicităţii şi integrităţii informaţiilor înregistrate în sistemele informaţionale 

computerizate .    

Recomandări 

- a desemna persoane responsabile de accesul la sistemele informaţionale computerizate 

utilizate la întreprindere şi delimitarea accesului acestora prin parole în limitele 

atribuţiilor de serviciu; 

- a desemna persoane responsabile de efectuare a modificărilor în sistemele informaţionale 

computerizate; 

- a asigura crearea şi păstrarea copielor de rezervă a bazelor de date. 

 

Executarea angajamentelor contractuale privind prestarea serviciilor de 

transport public electric Primăriei municipiului Bălți 

Criteriu 

 Conform contractului semnat la 14 octombrie 2013 privind prestarea serviciilor în domeniul 

transportului public electric, proiectul căruia a fost aprobat prin dispoziția CMB nr. 9/1 din 

10.10.2013, Municipiul comandă şi achită ÎM DTB servicii de transport public electric în limita 

volumului de servicii pentru perioada de raportare (VSmdl(i)). Volumul serviciilor, în lei, pentru 

perioada de raportare (i) se stabilește prin înmulţirea distanţei parcurse de facto de către mijloacele 

de transport ale Întreprinderii în perioada de raportare, exprimată în kilometri (Qkm(i)), cu tariful 

iniţial, în lei, pentru un vehicul-km parcurs (Pmdl (2012)), indexat conform unui coeficient 

cumulativ de indexare (Ik(i)).                                                                                               

Conform p. 7.12 al aceluiași contract, La solicitarea Municipiului, Întreprinderea trebuie să 

monteze, din cont propriu, receptoare de sisteme de navigaţie prin satelit în fiecare mijloc de 

transport, și să monteze la reprezentantul autorizat al Municipiului un sistem de urmărire a 

receptoarelor de sisteme de navigaţie și de măsurare a parcursului. După instalarea acestui sistem, 

parcursul de facto acceptat spre plată trebuie să corespundă indicaţiilor sistemului de urmărire și 

măsurare a parcursului.   

Situația-constatare 

 Indicatorul de bază privind distanţa parcursă de facto de către fiecare mijloc de transport nu este 

determinat în baza datelor odometrului sau altui aparat de măsurare a distanţei parcurse, supus 

vericării, dar se calculă prin înmulţirea la numărul de rute efectuate la lungimea rutei indicate în 

paşaportul tehnic a fiecărei rute în baza măsurărilor efectuate.   

Menționăm, că doar cele 23 de troleibuze noi sunt dotate cu odometre, celelate troleibuze nu dispun 

de careva instalații de măsurare a distanței. În cadrul auditărilor, începînd cu data de 08.12.2015 au 

fost acumulate informații privind indicațiile odometrului la începutul și sfîrșitul fiecărei zile de 

lucru pentru 23 troleibuze noi. La contrapunerea și analiza acestor date s-a constatat că indicatorii 

indicați în foile de parcurs după metoda aplicată de facto de întreprindere diferă semnificativ față de 

indicațiile odometrelor, după cum este redat în tabelul ce urmează:  
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Analiza privind lucrul troleibuzelor de la punerea în exploatare a troleibuzelor 

noi, luna mai  anul 2014 pînă la 01.01.2016 
 

Nr. 

d/o 

Nr. 

Troleibuz 

Nr. Km reflectat în evidență conform indicatorilor din foile de 

parcurs, reieșind din numărul de rute effectuate și distanța 

aprobată a rutelor Indicațiile 

odometrului 

la data de 

01.01.2016 

Diferența numărului de 

kilometri reflectați în 

evidență și achitați din 

bugetul municipal față de 

datele odometrului la 

01.01.2016 

de la punerea în 

exploatare a 

troleibuzelor noi, luna 

mai  anul 2014 pănă la 

31.12.2014 

de la 01.01.2015 

pînă la 

01.01.2016 

Total de la punerea în 

exploatare a troleibuzelor 

noi, luna mai anul 2014 

pînă la 01.01.2016 

1 2001 41 582,9 71 208,1 112 791,0 109 489 -3 302 
2 2002 43 694,0 68 937,1 112 631,1 109 469 -3 162 
3 2003 40 867,8 69 883,6 110 751,4 110 990 239 
4 2004 33 710,0 68 274,4 101 984,4 102 370 386 
5 2005 38 600,3 63 108,3 101 708,6 99 779 -1 930 
6 2006 38 648,4 61 987,1 100 635,5 95 317 -5 319 
7 2007 42 109,6 71 089,6 113 199,2 108 880 -4 319 
8 2008 45 357,9 69 750,9 115 108,8 109 597 -5 512 
9 2009 40 037,5 64 763,6 104 801,1 98 503 -6 298 

10 2010 44 999,4 73 197,6 118 197,0 114 718 -3 479 
11 2011 29 758,7 62 959,7 92 718,4 90 671 -2 047 
12 2012 27 295,5 60 097,7 87 393,2 87 903 510 
13 2013 27 562,1 62 992,3 90 554,4 90 302 -252 
14 2014 16 588,5 66 793,5 83 382,0 85 186 1 804 
15 2015 23 835,1 70 529,6 94 364,7 91 689 -2 676 
16 2016 18 491,6 62 222,3 80 713,9 76 773 -3 941 
17 2017 20 824,1 65 760,0 86 584,1 87 400 816 
18 2018 16 597,1 67 743,1 84 340,2 76 333 -8 007 
19 2019 16 505,5 65 789,6 82 295,1 77 688 -4 607 
20 2020 14 167,5 52 303,7 66 471,2 64 330 -2 141 
21 2021 12 612,9 65 852,1 78 465,0 76 033 -2 432 
22 2022 4 143,2 51 598,2 55 741,4 55 521 -220 
23 2023 9 871,5 53 165,2 63 036,7 62 104 -933 

Total 647 861,1 1 490 007,3 2 137 868,4 2 081 045,0 -56 823,4 
Ponderea 30,0 % 70,0 %    

km -17 047 -39 776    

 

Din datele reflectate în tabel reiese, că indicatorul privind distanța parcursă de facto de cele 23 

troleibuze noi în perioada de la punerea în exploatare a troleibuzelor noi, luna mai  anul 2014 pînă 

la 01.01.2016, a fost majorat cu 56 823,4 km, respectiv volumul serviciilor a fost majorat cu 1 121 

913 lei, inclusiv: 

- în anul 2014 cu  17 047 km x 18,26 lei = 311 278 lei; 

- în anul 2015 cu  39 776 km x 20,38 lei = 810 635 lei. 

La fel și în perioada 02 - 24 ianuarie 2016, volumul serviciilor a fost majorat cu 106 417 lei:  

     4 904 km x 21,70 lei = 106 417 lei.  

Menționăm, că conform prevederilor p. 6.4 al aceluiași contract Parcursul tehnic, denumit şi 

parcurs nul, nu se calculează în parcursul de facto (Qkm) şi nu se achită. Întreprinderea poate lua 

călători în timpul parcursului tehnic, până la începutul şi după finalizarea cursei, însă este obligată 

să încaseze plata pentru astfel de călătorie. 
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Situația - constatare 

 În opinia auditului acest indicator – parcursul nul, de asemenea poartă un caracter formal, prin care 

se ajustează distanța parcursă de facto la limitele stabilite prin comanda volumului de servicii 

pentru fiecare perioada de raportare.  Parcursul nul, analogic distanței totale parcurse de facto de 

fiecare troleibuz, se indică  reieșind din măsurările efectuate privind distanța de la ieșirea din parc 

pînă la stația terminus. Însă pentru aceiați rută nu este aplicat un indicator unic.  

Cauza 

Aplicarea indicatorilor în lipsa unui sistem sau aparat de măsurare a distanței parcurse, supus 

vericării. La momentul petrecerii auditului încă se testează un sistem de urmărire a receptoarelor de 

sisteme de navigaţie și de măsurare a parcursului.  

Risc – impact 

Denaturarea indicatorilor privind distanța parcursă cu majorarea sau micșorarea neîntemeiată a 

volumului serviciilor contractate. 

 Nedocumentarea serviciilor prestate, fără emiterea facturilor de expediție. 

Criteriu 

 

Conform prevederilor art.19 al Legii contabilității nr. 113 din 27.04.2007, faptele economice se 

contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare care să conţină următoarele elemente 
obligatorii:  

a) denumirea şi numărul documentului;  

b) data întocmirii documentului;  

c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii în numele căreia este întocmit documentul;  

d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele 

fizice – codul personal;  

e) conţinutul faptelor economice;  

f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;  

g) funcţia, numele, prenumele şi semnătura, inclusiv digitală, a persoanelor responsabile de 

efectuarea şi înregistrarea faptelor economice.  

 

Situația -constatare 

 Menționăm faptul, că în perioada auditată raportarea din partea ÎM DTB și respectiv achitarea - 

transferurile pentru volumul serviciilor prestate din partea Primăriei s-a efectuat doar în baza 

Actelor lunare de îndeplinire a lucrărilor în conformitate cu p.3.9  și anexa nr.5 la Contractul 

privind prestarea serviciilor de transport public electric în mun. Bălţi, fără utilizarea documentelor 

primare cu regim special  -  facturi de expediție, care confirmă și justifică operațiunile de livrare a 

serviciilor. 

Cauza 

Llipsa procedurilor și criteriilor clare de înregistrare a evenimentelor și operațiunilor în evidența 

contabilă. 
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Risc – impact 

 înregistrarea faptelor economice în lipsa documentelor primare. 

 Lipsa cointeresării privind identificarea și atragerea veniturilor suplimentare  

Criteriu 

Conform p.13.6 din Contractul privind prestarea serviciilor de transport public electric în mun. 

Bălţi, Întreprinderea trebuie să tindă să minimalizeze transferurile din bugetul municipal din contul 

creșterii veniturilor din vânzarea biletelor şi din activităţi altele decât vânzarea biletelor. 

Întreprinderea creşte veniturile din vânzarea biletelor din contul creșterii numărului de călători pe 

rutele existente, în rezultatul îmbunătăţirii calităţii deservirii, precum şi prin creşterea colectării 

plăţilor pentru călătorie din numărul existent de călători în rezultatul diminuării numărului 

călătorilor fără bilet. 

Situația –constatare 

În tabelul de mai jos sunt redate în dinamică veniturile înregistrate după sursele de proveniență  

pentru anii 2011 – 2015:  

Indicatori 

Unitate 

de 

măsură 

2011 2012 2013 

Devieri 2013 față 

de 2012 

 

2014 

  Devieri  2014 față 

de 2013  

 

2015 

Devieri  2015 față 

de 2014  

 

     

în mărime 

absolută, 

mii lei 

            

în % 
 

în mărime 

absolută, 

mii lei 

            

în % 
 

în mărime 

absolută, 

mii lei 

            

în % 

Venituri, total: 

(1.1. + 1.2. + 1.3.) 
mii lei 25727,7 23687,5 26840,7 3153,2 113,3   32593,4 5752,7 121,4 41911,0 9317,6 128,6 

1.1.  Venituri din 

transportarea cu plată a 

pasagerilor  

mii lei 12586,7 11698,9 12675,7 976,8 108,3  15650,3 2974,6 123,5 18463,3 2813,0 118,0 

Ponderea în total, % % 48,92 49,39 47,23   48,02   44,05   

1.2.  Alte venituri mii lei 1597,0 1227,7 824,9 -402,8 67,2 1130,6 305,7 137,1 1287,4 156,8 113,9 
Ponderea în total, % % 6,21 5,18 3,07   3,47   3,07   

1.3. Transferuri din 
bugetul local pentru 

serviciile de transportare a 

unor categorii de pasageri  
fără plată conform 

contractului 

mii lei 11543,6 10760,9 13340,1 2579,2 124,0 15812,5 2472,4 118,5 22160,3 6347,8 140,1 

Ponderea în total, % % 44,87 45,43 49,70   48,51   52,87   

  

Atenționăm asupra faptului, că pe parcursul perioadelor analizate se înregistrează tendința de diminuare 

a veniturilor încasate din realizarea biletelor cu plată de la 48,92% în anul 2011 pînă la 44,05% în anul 

2015, precum și din alte venituri, față de tendința de creștere a veniturilor achitate din bugetul 

municipal de la 44,87% în anul 2011 pînă la 52,87% în anul 2015. 

Cauza 

 Insuficiența procedurilor de control și lipsa controlului din partea Municipiului asupra parcursului de 

facto în vehicul-km în baza verificărilor aleatorii ale datelor dispeceratelor Întreprinderii, precum și 

neîntreprinderea măsurilor corespunzătoare de întreprindere pentru încasarea veniturilor suplimentare.   
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Risc – impact 

 Neînregistrarea deplină și diminuarea veniturilor încasate din realizarea biletelor cu plată, precum și din 

alte venituri. 

Recomandări 

- a asigura implementarea sistemului electronic de monitorizare şi dispecerizare a 

transportului prin intermediul dispozitivelor GPS; 

- a elabora proceduri de control intern pentru majorarea veniturilor din realizarea biletelor 

cu plată; 

- a identifica noi oportunități și posibilități de identificare și atragere a altor venituri. 

 

 

Controlul cu privire la îndeplinirea de câtre ÎM DT Bălţi a masurilor respective 

conform rezultatelor auditurilor (controalelor) anterioare  

 

Activitatea economico-financiară a ÎM Direcția de troleibuze din Bălți pentru perioadele de activitate 

ale anilor 2011 – 2013 a fost supusă controalelor și verificărilor externe din partea Curții de Conturi și 

Inspecția Financiară. 

Conform notei informative a Curții de Conturi din 16.05.2013 privind  culegerea probelor în cadrul 

auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public al unităților administrativ teritoriale din 

municipiul Bălți pentru perioada 2011 - 2012 asupra unor aspecte ce țin de gestionarea patrimoniului la 

ÎM DTB  s-a stabilit că întreprinderea a suportat pierderi atât în anul 2011 în sumă totală de 554,1 mii 

lei, cât și în anul 2012 în sumă de 3138,9 mii lei. Rezultatele obținute de întreprindere denotă lipsa 

posibilităților de asigurare a unei activități durabile și demonstrează utilizarea ineficientă a mijloacelor 

materiale și financiare.  Și anume: 

 desfășurarea activității în pierderi pe parcursul mai multor ani, pierderea neacoperită a anilor 

precedenți, până în anul 2011, a constituit suma de 14 178,8 mii lei; 

 existența stocurilor de bunuri,  neutilizate  în activitate mai mult de 3 ani, care au determinat  

imobilizarea activelor circulante; 

 neasigurarea înregistrării la organul cadastral a dreptului de gestiune economică asupra 

bunurilor imobile și terenurilor aferente acestora primite în gestiune de la Fondator; 

 neînregistrarea în evidența contabilă a terenurilor aferente imobilelor primite în gestiune 

economică; 

 tendința de micșorare a veniturilor față de perioadele precedente, cu 2 039,7 mii lei în anul 

2012 față de 2011; 

 lipsa metodologiei de reglementare a modalității de calculare și evaluare a transferurilor din 

bugetul municipal pentru compensarea beneficiarilor de înlesniri în transport.  
 

 În rezultatul inspectării financiare complexe pentru perioada 01.01.2011 – 31.05.2014 de către 

Inspecția Financiară au fost constatate următoarele deficiențe și neregularități în gestionarea 

mijloacelor financiare și patrimoniului întreprinderii: 

Suportarea cheltuielilor neîntemeiate în sumă totală de 360,4 mii lei ca rezultat al managementului 

financiar ineficient, cu nerespectarea cadrului legislativ și gestionarea necorespunzătoare a 

mijloacelor financiare, din care: 
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 au fost suportate cheltuieli în sumă de 117,5 mii lei pentru deservirea meselor 

persoanelor necunoscute; 

 a fost constatată lipsa mijloacelor bănești în sumă de 0,1 mii lei; 

 au fost reflectate în componența cheltuielilor mijloacele bănești eliberate în decont de 

avans în sumă de 44,9 mii lei în lipsa documentelor primare justificative; 

 au fost achitate cheltuieli de deplasare (diurne, cheltuieli de cazare) în sumă de 7,5 mii lei 

cu derogare de la prevederile Regulamentului cu privire la delegarea salariaților 

entităților aprobat prin HG nr.10 din 05.01.2012; 

 au fost calculate și achitate plăți salariale în sumă de 60,8 mii lei angajaților care în orele 

de program au cumulat funcții cu calcularea și achitarea contribuțiilor de asigurări 

sociale și primelor obligatorii de asistență medicală în sumă de 16,1 mii lei (60,8x26,55); 

 au fost calculate și achitate mijloace bănești în sumă de 28,6 mii lei la stabilirea eronată a 

sporului pentru vechimea în muncă cu calcularea și achitarea contribuțiilor de asigurări 

sociale și primelor obligatorii de asistență medicală în sumă de 7,6 mii lei (28,6x26,55); 

 nereflectarea în evidență a 15,1 tone de fier uzat în valoare de 27,3 mii lei; 

 casarea a 1998,6 litri motorină în valoare de 33,3 mii lei pentru alimentarea 

automobilului VOVO XC90, utilizat în scopuri personale. 

 

Admise cheltuieli neregulamentare în sumă de 10276,6 mii lei, din care: 

 au fost calculate și achitate neregulamentar indemnizații pentru concediile de odihnă 

anuale angajaților în sumă de 300,6 mii lei consecință a admiterii înlocuirii concediului 

anual de odihnă prin compensație bănească; 

 înregistrarea faptelor economice în lipsa documentelor primare justificative, astfel fiind 

casate bunuri materiale în sumă de 9643,2 mii lei, fără întocmirea borderoului de 

depistare a defectelor sau a cauzelor ce necesită utilizarea materialelor; 

 au fost calculate și achitate neregulamentar alte plăți ce nu se raportează la salarizare în 

sumă de 332,8 mii lei (premii cu ocazia sărbătorilor profesionale, cu prilejul jubileelor, 8 

martie, ș.a). 

 

 Deficiențe în organizarea managementului financiar-contabil, din care: 

 nu a fost calculat și achitat impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat în sumă de 

22,9 mii lei în anul 2012 și în sumă de 108,95 mii lei în anul 2013 în cazul neexcluderii 

din componența cheltuielilor deductibile în scopuri fiscale a uzurii mijloacelor fixe 

calculate, a sumelor acordate în scopuri filantropice și de sponsorizare, a consumurilor 

aferente deservirii împrumuturilor bancare utilizate exclusiv în scopuri investiționale, a 

altor plăți achitate care nu se raportează la remunerarea muncii; 

 nu au fost elaborate facturi de expediție pentru serviciile prestate și ulterior achitate de 

către Primăria mun. Bălți, astfel faptele economice au fost contabilizate în lipsa 

documentelor primare; 

 nu au fost înregistrate prin intermediul MCC mijloacele bănești care se predau zilnic de 

către taxatori de la vânzarea biletelor în casieria anexă, care se înregistrează numai în 

registrul de casă; 

 nu a fost asigurată transmiterea integrală a mijloacelor bănești din casa anexă și din casa 

centrală la instituțiile financiare; 

 conducătorul întreprinderii a primit din casieria întreprinderii, conform dispoziției de 

plată din 29.11.2012 suma de 30,0 mii lei, care a fost utilizată pe un termen ce depășește 

1,5 ani; 
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 au fost prezentate cu date neveridice declarațiile privind impozitul pe venit din activitatea 

de antreprenoriat și notele de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către 

patron în folosul angajaților și privind impozitul pe venit reținut din aceste plăți; 

 nu a fost efectuată inventarierea integrală a decontărilor cu diferiți debitori și creditori 

pentru confirmarea veridicității și autenticității datelor evidenței contabile și rapoartelor 

financiare; 

 nu au fost completate pe deplin foile de parcurs, și anume, nu a fost indicat numărul de 

curse în ordinea efectuării acestora, punctul de plecare și de destinație; 

 în politica de contabilitate nu a fost prevăzut modul de reflectare în evidența contabilă a 

rezultatelor variațiilor cursurilor valutare. 

 

Pe marginea rezultatelor inspectării financiare complexe de către întreprindere a fost elaborat planul 

de măsuri privind  lichidarea încălcărilor constatate, aprobat prin ordinul directorului nr.294 din 

11.08.2014, ulterior discutat  și aprobat de către Consiliul-Director al întreprinderii în cadrul 

ședinței din 28.08.2014. 

Despre măsurile întreprinse Inspecția Financiară a fost informată prin încheierea din 28.08.2014. 

La examinarea acesteia de către echipa de audit s-a stabilit raportarea formală și informarea eronată 

a Inspecției Financiare, deoarece unele deficiențe mai sunt prezente și acum, la momentul auditării, 

și anume: 

 nu se elaborează facturi de expediție pentru serviciile prestate și achitate de către 

Primăria mun. Bălți; 

 mijloacele bănești care se predau zilnic de către taxatori de la vânzarea biletelor în 

casieria anexă nu se înregistrează prin intermediul MCC,  în continuare se înregistrează 

numai în registrul de casă; 

 ș.a. 
 

În perioada 23.07.2013 – 31.10.2013, de către Serviciul audit intern din cadrul Primăriei 

municipiului Bălţi a fost desfăşurată misiunea de audit cu titlul „Evaluarea factorilor care 

influenţează utilizarea eficientă a resurselor şi buna gestionare a patrimoniului public cu 

identificarea rezervelor de îmbunătăţire a managementului acestuia” pentru anii 2011-2012 și 

perioada ianuarie-septembrie 2013.  În rezultatul misiunii de audit au fost oferite 33 recomandări 

pentru implementarea cărora, de către întreprindere a fost aprobat şi prezentat un plan de acţiuni cu 

termene de realizare stabiliţi.  

În rezultatul examinării informaţiilor prezentate şi verificărilor ulterioare s-a constatat că au fost 

implementate 29 recomandări, iar  4 recomandări nu au fost implementate.  

Motivele prezentate privind neimplementarea a 4 recomandări de audit nu sunt convingătoare şi 

demonstrează nerespectarea angajamentelor şi sarcinilor stabilite, cât şi iresponsabilitatea 

persoanelor responsabile de implementare.  

Menţionăm, că lichidarea integrală a iregularităţilor, încălcărilor şi deficienţelor constatate de 

controalele precedente, conformarea cu cadrul normativ şi legislativ în vigoare, precum şi 

implementarea integrală a recomandărilor oferite în cadrul misiunii de audit precedente ar fi 

contribuit la înlăturarea deplină a disfuncţionalităţilor, la diminuarea riscurilor constatate şi la 

îmbunătăţirea sistemului de management financiar şi control al întreprinderii.  

 


