
Anexa nr. 4

INSTRUCŢIUNI DE RAPORTARE

 Managementul proiectului/programei este responsabil de raportul financiar .

 Raportul financiar va compara activitatea de facto pentru perioada curentă de
raportare cu bugetul convenit pentru aceeaşi perioadă. Daca va f i aplicabil,
activităţile cumulative de la începutul programei vor fi comparate cu bugetul
cumulative convenit.

 Notele la raportul financiar vor conţine informaţii adiţionale explicative:
specificarea modalităţii de utilizare a banilor (bani în numerar s au angajamente);
Moldova va specifica principiul de alocare a cheltuielilor de plată în nota la raportul
financiar.

 Costurile raportate vor  deriva din înregistrările contabile ale Moldovei.

 Semnătura managementului
Cerinţe adăugătoare la îndreptarea fondur ilor de către Moldova:

 Înregistrează sumele care a fost achitate altor parteneri.

 Asigură în raport ca toate fondurile au fost supuse auditului anual si ca Moldova a
întreprins măsuri conform informaţiei din rapoartele de audit. Abaterile  majore vor
fi subliniate in rapoartele către Sida.

 Asigură in raport ca cerinţele Sidei referitor la audit sunt incluse in toate acordurile.
Abateri majore vor fi subliniate in rapoartele catre Sida

ALTE CERINŢE
Înregistrările contabile ale Moldovei vor fi efectuate în c orespundere cu standardele
contabile acceptate la nivel naţional . Moldova se va conforma cu legislaţia naţionala
cu privire la impozite.
Moldova este obligată sa păstreze documentele adiţionale pentru a putea justifica
costurile pretinse pe fişiere.
Avansurile vor fi evitate pe cit de posibil. Dacă insă va fi cazul unor avansuri, acestea
vor fi raportate timp de o luna.
Timpul lucrat care se doreşte a fi achitat din programă/proiect va fi înregistrat pe durata
programei/proiectului prin orice metoda rezona bila dar de încredere. Persoana
responsabila de lucru , desemnata de Moldova, va certifica aceste înregistrări. O simpla
estimare a orelor lucrate nu este suficienta. Trebuie sa existe un sistem care ar permite
ca timpul lucrat de oricine pentru proiect sa  fie studiat şi audiat. Practica buna
sugerează ca legătura între programă/proiect si înregistrările despre timpul lucrat să fie
foarte clar stabilit, iar tipul lucrărilor executate sa fie indicate. Cheltuielile salariale vor
fi achitate din programul/proi ectul dat pentru a asigura  modalităţile bune de
continuitate.



Cerinţe adăugătoare în caz că Moldova direcţionează fondurile :
Daca Moldova direcţionează fonduri unei organizaţii/unui consultant receptor, atunci
Moldova este responsabila pentru asigurarea auditului anual al acelor fonduri in
conformitate cu regulile de audit ale Sida ca pas următor. ( Denumirea Sida va fi
înlocuita de denumirea organizaţiei intermediare in acordurile de bază).

RESPONSABILITATILE MOLDOVEI PRIVITOR LA AUDITUL ÎN ETAPA
URMATOARE

1. Aprobă selectarea auditorului (independent, extern şi calificat).
2. Aprobă Termenii de Referinţa pentru audit sau acceptă Termenii de Referinţa la

etapa de evaluare (standard internaţional, opinia auditorului, etc, vezi anexa B).
3. Asigură în raportul financiar că toate fondurile au fost subiectul auditului anual.
4. Verifică ca raportul auditorului si răspunsul managementului ORG sunt expediate

in timp cu conţinutul convenit.
5. Poziţia dvs. fata de rapoartele recepţionate.
6. Acţionează asupra informaţiei recepţion ate în rapoarte.
7. Asigura in raportul financiar ca cerinţele Sidei referitor la audit să fie incluse in

toate acordurile.
8. Orice devieri vor fi menţionate in rapoartele către Sida


