
PLAN DE ACŢIUNI-REALIZĂRI 

PRIVIND IMPLEMENTAREA RECOMANDĂRILOR CURȚII DE CONTURI 

CA URMARE A ADOPTĂRII HOTĂRÂRII NR. 13 DIN 30.04.2015 

ȘI POTRIVIT ART. 4 DIN HOTĂRÂREA PARLAMENTULUI RM NR. 188 DIN 05.11.2015 

№ Pct. din 

Hotărârea 

Curţii de 

Conturi nr. 

13 din 

30.04.2015 

 

 

CONCLUZIA CURŢII 

DE CONTURI 

 

 

PLANIFICARE 

 

 

RESPONSABIL 

TERMEN 

 

 

IMPLEMENTARE 

 

 

NOTE 

1.      2.1. 

Imobilizări 

necorporale 

care includ 

fondul de 

înregistrări 

radiofonice/ 

televizate 
 

Nerespectarea cadrului 

legal de către IPNA 

Compania „Teleradio-

Moldova”a determinat:  

(i) neînregistrarea fondului 

înregistrărilor radiofonice 

şi televizate în Registrul 

patrimoniului cultural 

naţional mobil;  

 Crearea unei comisii mixte 

de expertiză cu participarea 

reprezentanţilor Companiei, 

Arhivei de Stat, Ministerului 

Culturii, care urmează să 

determine nomenclatorul, 

formatul şi valoarea 

materialelor video şi audio 

stocate spre păstrare în 

fondurile Radio/TV ale 

Radiodifuzorului public   

Preşedintele IPNA  

Directorul TV  

Directorul radio 

Termen - 05.2016 

A fost sesizat Ministerul Finanţelor 

RM. 

În „Planul de acţiuni privind 

implementarea recomandărilor din 

Raportul anual 2014 al Curţii de 

Conturi  asupra administrării şi 

întrebuinţării resurselor financiare 

publice şi a patrimoniului public”  

n- a fost inclusă propunerea 

Nu s-a 

executat, 

în lipsa 

mijloace-

lor 

financia-

re   

 

  (ii) neasigurarea diminuării 

riscurilor privind 

integritatea fondului cu 

valoare istorică şi 

culturală; 

Aceeaşi acțiune Preşedintele IPNA  

Directorul TV  

Directorul radio 

Termen - 04.2016 

Aceeaşi acțiune Nu s-a 

executat  

Lipsa 

mijloace-

lor 

financia-

re   

  (iii) majorarea nejustificată 

cu 1,4 mil.lei a cheltuielilor, 

prin calcularea neconformă 

a amortizării fondului 

înregistrărilor radiofonice 

şi televizate, fiind 

denaturate situaţiile 

financiare în aceeaşi sumă. 

Corectarea erorii contabile Departament 

financiar 

Termen 2015 

Corectarea erorii contabile în luna 

februarie 2015 

Realizat  



2. 2.2. 

Imobilizări 

corporale/ 

mijloace fixe 

care includ 

bunuri 

imobile şi 

mobile 
 

Neimplementarea pe deplin 

a sistemului de control 

intern şi nerespectarea, în 

unele cazuri, a normelor 

legale privind achiziţiile de 

bunuri şi servicii de către 

IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” au 

determinat suportarea 

cheltuielilor nejustificate 

(0,6 mil.lei). 

În planul de activitate a 

serviciului audit intern pentru 

anul 2016 a fost inclusă 

implimentarea sistemului 
de control asupra 
respectării normelor legale 
privind achiziţiile publice. 

 Serviciu Audit 

intern  

Termen trimestrul 

II 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu s-a executat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu s-a 

executat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  calcularea neconformă a 

amortizării fondului de 

bibliotecă, ceea ce a cauzat 

denaturarea situaţiilor 

financiare pentru anul 2013 

(0,6 mil.lei), ultima fiind 

corectată în anul 2014 

corectarea erorii contabile 

 

serviciul de 

contabilitate 

Eroarea contabilă a fost corectată în 

luna decembrie 2014 

 

Realizat  

 

3. 2.3. Stocurile 

de mărfuri şi 

materiale 
 

Neracordarea politicii 

contabile la prevederile 

actelor normative ce 

reglementează evidenţa 

stocurilor de mărfuri şi 

materiale a condiţionat 

denaturarea situaţiilor 

financiare: pentru anul 

2013 – cu 4,1 mil.lei, şi cu 

4,2 mil.lei – pentru anul 

2014. 

 

Ajustarea politicilor contabile 

pe anul 2015 la normele 

legale în vigoare.   

 

Aprobarea Politicilor de 

Contabilitate pentru anul 

2016. 

Departamentului 

financiar. 

 trim.III an.2015  

 

01.2016                                                   

Ordin nr.25 din 09.03.2015 privind 

constatarea rezervelor curente în 

locaţiile depozitării şi păstrării lor. 

Ordin nr.60 din 13.10.2015 privind 

stabilirea unor locaţii suplimentare 

pentru păstrarea rezervelor curente şi 

numirea persoanelor responsabile.  

Ordin nr.54 din 02.10.2015 privind 

modificarea ordinului nr.34 din 

28.03.2014 politici contabile pe anul 

2015. Hotărârea CO nr.8 din 

21.01.2016 - Politicile de 

contabilitate ale IPNA Compania 

”Teleradio-Moldova” pentru anul 

2016. Ordinul nr.12 din 04.02.2016 

cu privire la Politicele contabile pe 

anul 2016. 

Realizat  



4. 2.4. Gestio-

narea 

angajamen-

telor 
 

Neconformarea Companiei 

la prevederile actelor 

legislative şi normative în 

vigoare a determinat 

denaturarea, în anul 2013, 

cu 0,1 şi, respectiv, cu 0,1 

mil.lei a situaţiilor 

financiare la capitolul 

creanţe şi datorii, precum şi 

la venituri şi cheltuieli în 

aceleaşi sume. 

Ajustarea prevederilor 

politicii contabile la normele 

legale 

 

Evaluarea trimestrială a 

creanţelor dubioase 

                                      

 

Serviciilor 

contabil şi juridic  

trim.III an.2015             

 

Termen – evaluare 

trimestrială 

Au fost luate la evidenţa contabilă 

sumele de 0,1 şi, respectiv, 0,1 

mil.lei.  

Corectat în luna decembrie 2014. 

Trasarea obiectivelor fundamentale 

si a principiilor de reglementare si 

gestionare coerenta a creanțelor cu 

risc sporit de ratare a încasărilor, ce 

vor sta la baza funcționarii 

Regulamentului intern cu privire 

creanțele dubioase si potențial 

dubioase. Termen martie 2016. 

Realizat  

5. 2.5.  Capital 

propriu 

 

Nedescrierea exhaustivă în 

politica de contabilitate a 

modului de înregistrare a 

capitalului propriu (72,5 

mil.lei) a determinat 

admiterea unor carenţe ce 

au denaturat semnificativ 

valoarea componentelor 

acestuia. 

Ajustarea prevederilor 

politicii contabile la normele 

legale 

 

Departamentul 

financiar 

Termen 2014 

Eroarea a fost  corectată în luna 

decembrie 2014,  conform 

Standartdelor Naţionale de 

Contabilitate. 

Ordin nr.54 din 02.10.2015 cu 

privire la modificarea ordinului 

nr.34 din 28.03.2014 politici 

contabile pe anul 2015. Politicile de 

contabilitate ale IPNA Compania 

”Teleradio-Moldova” pentru anul 

2016, au fost discutate și s-a luat act 

prin Hotărârea CO nr.8 din 

21.01.2016. Ordinul nr.12 din 

04.02.2016 cu privire la politicele 

contabile pe anul 2016. 

Realizat  

6. 2.6.  Planifi-

carea anuală 

a bugetului 

 

Estimarea şi planificarea de 

către IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” a 

veniturilor şi cheltuielilor 

de la bugetul de stat, 

precum şi din surse proprii 

fără reglementarea şi 

asigurarea racordării şi 

delimitării acestora pentru 

Estimarea şi planificarea 

veniturilor şi cheltuielilor în 

conformitate cu prevederile 

actelor normative 

Preşedintele 

IPNA, Director 

TV/Radio, 

Departament 

financiar 

Conform Cadrului Bugetar pe 

Termen Mediu (CBTM) Compania 

este finanţată pe subprogram cu 

denumirea „Susţinerea de stat 

televiziunii şi radiodifuziunii”. 

Scopul programului este - sporirea 

accesului populaţiei la informarea 

prin intermediul mijloacelor de 

informare în masă. Estimarea 

Realizat  



realizarea politicii  

editoriale şi a indicatorilor 

prestabiliţi nu oferă date 

exhaustive privind utilizarea 

conform destinaţiei a 

mijloacelor bugetare şi, 

respectiv, atingerea 

rezultatelor scontate.  

 

cheltuielilor din bugetul de stat se 

efectuează conform regulelor 

stabilite de Ministerul Finanţelor cu 

descifrarea cheltuielilor pe fiecare 

articol şi alineat, pentru Companie 

şi, separat, pentru fiecare serviciu de 

programe, conform alin.1 al art.64 

din Codul Audiovizualului. 

Delimitarea bugetului total al 

Companiei pe emisiuni în Caietul de 

sarcini nu este aprobată prin nici un 

act normativ. 

7. 2.7. 

Veniturile din 

publicitate 

 

(i) Nefacturarea, 

neînregistrarea şi 

neîncasarea integrală a 

veniturilor din vânzări 

(1800,79 min. De publicitate 

în sumă de 3,1 mil.lei) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPNA consideră neîntemeiată 

această constatare. 

Implimentarea misiunii de 

audit pentru identificarea 

veniturilor conform planului 

serviciului audit intern , 

trimestru III-IV 2016, 

conform planului  de 

activitate a serviciului audit 

intern 

 

Departament 

financiar şi 

Serviciul juridic 

Serviciu Audit 

intern 

Legea cu privire la publicitate, 

articolul 21. Publicitatea socială 

(1) Publicitatea socială reprezintă 

interesele societăţii şi ale statului în 

ce priveşte propagarea unui mod de 

viaţă sănătos, ocrotirea sănătăţii, 

protecţia mediului înconjurător, 

integritatea resurselor energetice, 

protecţia socială a populaţiei. Ea nu 

are scop lucrativ şi urmăreşte 

obiective filantropice şi de 

importanţă socială. Extras din Legea 

cu privire la publicitate. 

Codul Audiovizualului  

 Articolul 17. Difuzarea anunţurilor 

ce vizează starea de urgenţă 

(2) Radiodifuzorii transmit fără 

întîrziere şi în mod gratuit în cadrul 

tuturor programelor lor informaţia 

parvenită de la autorităţile publice 

centrale, necesară protejării vieţii, 

sănătăţii şi securităţii oamenilor sau 

prevenirii prejudicierii proprietăţii 

sau mediului. 

Nu s-a 

realizat 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolul 22. Volumul de publicitate 

şi teleshopping 

(5) Publicitatea nu include: 
 a) anunţurile de prezentare a 

propriilor programe de către 

radiodifuzor şi a produselor auxiliare 

ce decurg  din acestea; 

b) anunţurile difuzate în mod gratuit 

în interesul public; 

c) apelurile la acţiuni de caritate; 

d) spoturile în susţinerea 

campaniilor naţionale de comunicare 

ce promovează mesaje sociale. 

Extras din Codul Audiovizualului 

  (ii) Acordarea 

neuniformă a reducerilor 

semnificative (1,2 mil.lei) 

pentru serviciile de 

publicitate 

 

Ajustarea Regulamentului 

privind modul de contractare, 

de producere şi de difuzare a 

publicităţii emisiunilor 

(reportajelor) 

comerciale/sponsorizate, de 

stabilire a tarifelor şi de 

utilizare a veniturilor 

comerciale  şi a Ordinului cu 

privire la stabilirea politicilor 

comerciale şi de promovare 

pentru produsele mediatice 

oferite de IPNA ”Teleradio 

Moldova”.  

Serviciul 

Marketing şi 

Vânzări  

Termen 03.2016 

Regulamentului privind modul de 

contractare, de producere şi de 

difuzare a publicităţii emisiunilor 

(reportajelor) 

comerciale/sponsorizate, de stabilire 

a tarifelor şi de utilizare a veniturilor 

comerciale  şi a ordinului cu privire 

la stabilirea politicilor comerciale şi 

de promovare pentru produsele 

mediatice oferite de IPNA 

”Teleradio Moldova” a fost discutat 

şi s-a luat act prin Hotărîrea CO 

nr.19 din 11.02.2016. 

Parţial 

executat 

  (iii) nedeţinerea datelor 

privind volumul şi timpul 

planificat şi a celui 

acordat pentru spoturile 

publicitare; 

Media planul să fie anexat la 

fiecare contract de publicitate 

Serviciul 

Marketing şi 

Vânzări  

Termen continuu 

Volumul şi timpul planificat se 

menţionează în contractele de 

publicitate, inclusiv se  anexează 

media-planurile. 

Realizat  

  (iv)înregistrarea 

neconformă a contractelor 

de publicitate. 

Evidenţa strictă a contractelor  Serviciul 

Marketing şi 

Vânzări / 

Evidenţa strictă în jurnal cusut Realizat 

 



Secretariat 

Termen continuu 

  (v)înregistrarea neconformă 

în evidenţă a veniturilor din 

prestarea acestor servicii 

(0,7 mil.lei). 

În evidenţa contabilă 

veniturile se fie înregistrate în 

conformitate cu tipul de 

servicii prestate. 

Serviciul de 

Contabilitate 

În evidenţa contabilă veniturile se 

înregistrează, conform tipului de 

servicii prestate. 

Realizat 

8. 2.8.  

Veniturile din 

coproducţie 

 

(i)nemonitorizarea 

sistemului de contractare a 

serviciilor de coproducţie şi 

neevaluarea realizării 

activităților privind 

încasarea necondiționată a 

veniturilor proprii; 

revizuirea modelului şi 

conţinutul contractului  

implimentarea misiunii de 

audit pentru identificarea 

veniturilor conform planului 

serviciului audit intern , 

trimestru III-IV 2016, 

conform planului  de 

activitate a serviciului audit 

intern 

Serviciul juridic, 

Serviciul 

marketing şi 

vînzări, Serviciul 

contabilitate 

Serviciul Audit 

intern 

contractele de co-producţie au fost 

revizuite 

Realizat  

  (ii)clasificarea eronată a 

serviciilor acordate 

clasificarea corectă a 

serviciilor prestate 

Serviciul 

contabilitate 

termen continuu 

Serviciile acordate se clasifică 

conform obiectului contractului  

Realizat  

  (iii)nedeţinerea datelor 

sistematizate privind 

contractele ce nu generează 

obligaţiuni financiare între 

părţi 

Ducerea evidenței sistematice serviciul 

contabilitate 

termen continuu 

În contractele  de coproducere/ 

colaborare ce nu generează 

obligaţiuni financiare se specifică 

volumul de servicii acordat (numărul 

de minute/spoturi).  

Serviciul contabilitate ţine evidenţa 

datelor (volumul de minute)  a 

contractelor ce nu generează 

obligaţiuni financiare 

Realizat  

  (iv)neînregistrarea 

conformă în evidența 

contabilă a tranzacţiilor de 

coproducţie, ceea ce 

afectează credibilitatea 

situațiilor financiare. 

evidenţa tranzacţiilor, 

conform actelor normative 

Serviciul 

contabilitate 

termen continuu 

Evidenţa tranzacţiilor, conform 

serviciilor prestate 

 

Realizat  

9. 2.9 Venituri 

din locaţiune 

(i) transmiterea bunurilor 

neutilizate fără acordul 

respectarea prevederilor 

actelor normative 

Președintele 

IPNA, directorii 

Conform prevederilor Hotărârii CO 

nr.90 din 21.08.2015 p.3 

Realizat  



prealabil al Consiliului de 

Observatori 

implimentarea si realizarea 

procesului de control intern 

privind transmiterea spaţiilor 

neutilizate, trim III 2016, 

conform planului  de 

activitate a serviciului audit 

intern 

TV și Radio , 

departamentul 

financiar, 

serviciul juridic 

transmiterea se va efectua cu acordul 

prealabil al CO.  

  (ii)în unele contracte 

nestabilirea conformă a 

clauzelor vizând aplicarea 

în caz de neachitare în 

termen a penalităților 

ajustarea prevederilor 

contractului de locaţiune la 

normele legale 

Președintele 

IPNA/ 

Serviciul juridic 

Termen continuu 

Contractul-model de locaţiune a fost 

aprobat de CO prin Hotărârea nr.16 

din 29.01.2016. Proces de 

reperfectare a tuturor contractelor de 

locațiune. 

Realizat  

  (iii)neîntreprinderea 

măsurilor posibile privind  

încasarea conformă a 

plăţilor de locaţiune de la 

doi agenţi economici. 

încasarea conformă a plăţilor 

de locaţiune 

Președintele 

IPNA/ 

Serviciul juridic/ 

Departamentul 

financiar  

 

Termen martie 

2016. 

expertizarea juridică a tuturor 

contractelor de locațiune și 

recomandarea soluțiilor de încasarea 

a datoriilor. 

In vederea determinării timpurii si 

prevenirea riscurilor de neachitare in 

termen a plăţilor, precum și în 

scopul stabilirii măsurilor necesare 

spre executare în vederea colectarea 

plaților de locațiune se planifica 

crearea Regulamentului intern cu 

privire creanțele dubioase si 

potențial dubioase.   

Parţial  

realizat 

10 2.10 

Veniturile din 

activitatea 

Bazei de 

odihnă 

„Unda” 

IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” nu 

dispune de date analitice 

privind veniturile şi 

cheltuielile aferente 

activității Bazei de odihnă 

„Unda”, în vederea 

identificării surselor 

suplimentare de venit, în 

timp ce cheltuielile acesteia 

depășesc semnificativ 

identificarea pînă la 01 martie 

2016 a unor agenți economici 

pentru dezvoltarea Bazei de 

odihnă ”Unda”.  

implimentarea misiunii de 

audit pentru identificarea 

veniturilor conform planului 

serviciului audit intern , 

trimestru III-IV 2016, 

conform planului  de 

activitate a serviciului audit 

Președintele IPNA 

Servicul Audit 

intern 

Activitatea bazei „Unda” a fost 

examinată la şedinţele Consiliului de 

Observatori în data de 16.07.2015, 

07.08.2015 şi 29.01.2016.  

Parţial   

realizat 



veniturile.   intern 

11 2.11. 

Cheltuieli 

aferente 

remunerării 

muncii 

 

Stabilirea neconformă a 

nivelurilor şi treptelor de 

salarizare, majorarea 

neregulamentară a 

numărului de unităţi de 

personal, precum şi 

remunerarea neîntemeiată a 

unor angajați au 

condiționat majorarea 

cheltuielilor de retribuire a 

muncii în cadrul IPNA 

Compania „Teleradio-

Moldova” (1,7 mil.lei) şi, 

respectiv, atragerea unor 

alocații suplimentare de la 

bugetul de stat, situație 

determinată de  

neimplementarea 

corespunzătoare a 

sistemului de control intern 

stabilirea nivelurilor şi 

treptelor de salarizare în 

conformitate cu prevederile 

actelor legislative/normative 

și modificarea 

Regulamentului privind 

sistemul de salarizare 

în IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” 

 

Implementarea sistemului de 

control intern în privinţa 

distribuirii fondului de 

salarizare în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, trimestru 

I 2016, conform planului  de 

activitate a serviciului audit 

intern 

Președintele 

IPNA,  

Departamentul 

financiar, 

Serviciul resurse 

umane 

 

Serviciul Audit 

Intern 

aprobarea statelor de personal pentru 

anul 2016 prin Hotărîrea CO nr.7 

din 21.01.2016 

 

Regulamentul privind sistemul de 

salarizare a fost modificat de către 

CO prin Hotărîrea nr.59 din 30 iunie 

2015.  

 

Realizat  

 

 

 

Realizat  

12 2.12. 

Cheltuieli 

aferente 

achiziţiilor de 

programe 

radio, 

televizate şi 

multimedia 

(web) cu 

conţinut 

divers, 

pluralist şi de  

înaltă calitate 

Neimplementarea pe deplin 

a controlului intern de către 

IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” a 

condiționat achiziții 

neconforme a produselor 

radio și televizate (1,7 

mil.lei) în lipsa 

documentelor ce ar justifica 

dreptul ofertanților de 

difuzare pe teritoriul 

republicii a filmelor 

produse în alte ţări.   

Implementarea sistemului de 

control asupra respectării 

normelor legale privind 

achiziţiile de bunuri şi 

servicii.  

Serviciul audit 

intern  

 

Trim. II 2016 

Implementarea sistemului de control 

asupra respectării normelor legale 

privind achiziţiile de bunuri şi 

servicii. 

Parțial 

realizat 

  (în 

continuare 

nu s-a respectat principiile 

de înregistrare a  

Respectarea principiilor de 

angajamente. 

Serviciul 

contabilitate 

Nu poate fi corectat, ţine de 

cheltuielile pe anul 2013. Facturile 

Realizat  



achiziţii de 

conţinut) 

angajamentelor, ceea ce a 

denaturat situaţiile 

financiare în anul 2013 la 

capitolul de cheltuieli cu 0,4 

mil.lei. 

termen continuu datate cu 2013, iar serviciile urmau a 

fi prestate in 2014. 

 

13 2.13. 

Cheltuieli 

aferente 

cotizaţiilor de 

membru al 

Uniunii 

Europene de 

Radioteleviziu

ne 

 

Politica de contabilitate a 

IPNA Compania „Teleradio 

-Moldova” nu 

reglementează situaţiile 

specifice domeniului, ceea 

ce a determinat unele 

neconformităţi: 

ajustarea prevederilor 

politicii de contabilitate la 

normele legale 

Departamentul 

financiar 

prevederile politicii de contabilitate 

au fost ajustate la normele legale, 

ordin nr.54 din 02.10.2015 cu privire 

la modificarea ordinului nr.34 din 

28.03.2014 politici contabile pe anul 

2015. Politicile de contabilitate ale 

IPNA Compania ”Teleradio-

Moldova” pentru anul 2016, au fost 

discutate și s-a luat act prin 

Hotărârea CO nr.8 din 21.01.2016. 

Ordinul nr.12 din 04.02.2016 cu 

privire la politicele contabile pe anul 

2016. 

Realizat  

  (i) reflectarea eronată în 

evidenţa contabilă a 

cheltuielilor aferente 

cotizaţiilor de membru al 

UERT (2,02 mil.lei) în lipsa 

veniturilor aferente 

acestora; 

evidenţa cotizaţiilor de 

membru al UERT la conturi 

extrabilanţiere. 

serviciul 

contabilitate 

termen continuu 

  Cheltuielile pentru plata cotizaţiilor 

în organismele interparlamentare şi 

internaţionale, a căror parte este 

Republica Moldova se referă la 

„Transferuri către guvernele şi 

organizaţiile internaţionale” 

(art.136.01 din clasificaţia bugetară). 

Compania n-a beneficiat de mijloace 

financiare pentru a achita aceste 

servicii. Conform scrisorii 

Ministerului de Finanţe 15-08/196 

din 08.04.2015, obligaţia privind 

achitarea datoriilor pentru cotizaţia 

de membru UERT revine MF. În 

baza celor expuse, ţinând cont de 

inadmisibilitatea majorării 

nejustificate a cheltuielilor şi 

veniturilor, TRM va ţine evidenţa 

Realizat  



cotizaţiilor de membru al UERT la 

conturi extrabilanţiere. 

  (ii)înregistrarea eronată a 

veniturilor (2,2 mil.lei) 

înregistrarea veniturilor în 

conformitate cu prevederile 

Standardelor Naţionale de 

Contabilitate (SNC) 

Serviciul 

contabilitate 

Pct. 13 din Standardul Naţional de 

Contabilitate 18 “Venitul” prevede: 

Venitul se constată în baza metodei 

calculării în perioada de gestiune 

în care a fost obţinut, indiferent de 

momentul efectiv al intrării 

mijloacelor băneşti sau altei forme 

de compensare. În cazul apariţiei 

diverselor incertitudini constatarea 

venitului se admite cu respectarea 

următoarelor criterii:  

a)existenţa unei certitudini ferme că 

avantajele economice ce fac obiectul 

tranzacţiei vor fi obţinute de 

întreprindere; 

b)existenţa unei posibilităţi reale de 

a determina cu exactitate suma 

venitului. 

c)În unele cazuri aceste criterii pot 

fi respectate numai după încasarea 

mijloacelor băneşti sau după 

înlăturarea incertitudinii apărute. 

Tot la acest punct se menţionează 

că: în cazul apariţiei unor îndoieli 

privind încasarea sumei cuvenite, 

inclusă anterior în venit, această 

sumă se raportează la cheltuieli şi nu 

la diminuarea sumei venitului 

constatat.  

Realizat  

  (iii)înregistrarea 

neconformă a cheltuielilor 

de membru al UERT  (0,3 

mil.lei). 

înregistrarea cheltuielilor în 

conformitate cu prevederile 

actelor normative 

Serviciul 

contabilitate  

eroarea contabilă a fost corectată în 

luna decembrie 2014 

Realizat  

14 2.14.  deşi înregistrează cheltuieli evidenţa costurilor efective Președintele Elaborarea şi implementarea Nu  s-a 



Cheltuieli 

aferente 

producţiei 

proprii 

autohtone 

 

pentru crearea şi emisia 

producţiei  proprii,  aceasta 

nu a asigurat evidenţa  

conformă a costurilor 

efective pentru fiecare 

produs, acestea fiind 

reflectate la nivel global ( 

per oră de emisie), ceea ce 

nu oferă  date relevante 

managementului la luarea 

deciziilor, situaţie 

determinată de  

nereflectarea în politica 

contabilă a domeniului 

specific de activitate. 

pentru fiecare produs IPNA, directorii 

tv/radio, şefii de 

departamente, 

redacţii, servicii, 

sectoare 

Termen 12.2016 

metodologiei privind sistemul de 

evidenţă a costurilor pe surse şi 

emisiuni este dificilă şi de lungă 

durată. 

realizat 

în 

lipsa 

mijloace-

lor 

financia-

re 

15 3.1. Criteriile 

de organizare 

a evidenţei 

contabile, 

indicatorii 

economic-

financiari 

înregistraţi şi 

raportaţi 

Evidenţa contabilă şi 

raportarea situaţiei 

financiare a Companiei 

necesită o revizuire a 

politicii de contabilitate şi o 

evaluare fundamentală a 

tranzacţiilor economice 

înregistrate. 

 

revizuirea politicii de 

contabilitate 

Departamentul 

financiar 

prevederile politicii de contabilitate 

pentru 2015 au fost ajustate la 

normele legale: ordin nr.54 din 

02.10.2015 cu privire la modificarea 

ordinului nr.34 din 28.03.2014 

politici contabile pe anul 2015. 

Hotărârea CO nr.8 din 21.01.2016- 

Politicile de contabilitate ale IPNA 

Compania ”Teleradio-Moldova” 

pentru anul 2016.  Ordinul nr.12 din 

04.02.2016 cu privire la politicele 

contabile pe anul 2016. 

Realizat  

Nota: 

Reieșind din Recomandările Curții de Conturi, care se conțin în cap. V, Compania IPNA Teleradio-Moldova a realizat practic toate 

recomandările, cu excepția celora care necesită mijloace financiare substanțiale, sau a celor care sunt în curs de executare. Amintim că termenul de 

implementare a tuturor recomandărilor este 22 mai 2016. 

1.Pentru implementarea Legii privind controlul financiar public intern, Compania „ Teleradio – Moldova ” îşi propune un plan amplu de aplicare 

a sistemului de control intern care cuprinde totalitatea politicilor editoriale şi manageriale,  procedurile şi regulile interne,  procesele şi activităţile din 

cadrul instituţiei, pentru a gestiona riscurile şi a asigura rezonabil atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate în Caietele anuale de sarcini. 

Realizarea lui necesită procurarea de soft-uri şi angajarea unor specialişti care evalueze activitatea subdiviziunilor şi/sau a fiecărui salariat în parte prin 



descrierea şi cartografierea complexă a proceselor. Implementarea managementului financiar şi control este de durată şi necesită cheltuiri suplimentare. 

La etapa actuală în statele de personal a fost inclus serviciul audit intern. Se elaborează procesele operaţionale pe subdiviziuni. 

2.Politicile de contabilitate pentru 2015-2016 au fost ajustate toate recomandările Curții din pct. 2 din cap V recomandări. 

3.Prin Hotărârea CO nr. 18 din 11.02.2016 a fost semnat Ordinul cu privire la stabilirea politicilor comerciale şi de promovare pentru produsele 

mediatice oferite de IPNA ”Teleradio Moldova” au fost incluse politica de plasare a publicităţii; politica de promovare a resurselor mediatice; politica 

de abordare a clienților publicitari.  Ordinul prevede structura tarifelor, criteriile de selectare şi atribuire a beneficiarilor, condiţiile de acceptare, 

acordare şi stabilire a  reducerilor şi categoriilor de beneficiari. 

4. Elaborarea şi implementarea metodologiei privind sistemul de evidenţă a costurilor pe surse şi emisiuni este dificilă şi de lungă durată, fiind 

urmată de cheltuieli suplimentare. 

Menționăm că Compania IPNA Teleradio-Moldova a prezentat Ministerului de Finanţe RM Planul de acțiuni cu termen de executare, în temeiul 

art. 4 din Hotărârea Parlamentului nr.188 din 05.11.2015 privind Raportul anual 2014 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării 

resurselor financiare publice şi a patrimoniului public. 

Ministerul de Finanţe RM a solicitat examinarea şi coordonarea proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni 

privind implementarea recomandărilor din Raportul anual 2014 al Curţii de Conturi  asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare 

publice şi a patrimoniului public, unde Compania este inclusă cu două acţiuni: 

1. elaborarea a procesului operaţional pe retribuirea muncii; 

2. aprobarea Regulamentului privind politicile tarifare pentru serviciile acordate de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” 

 

 


