
DOCUMENTAREA Şl CONTABILITATEA FINANŢĂRILOR
CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

(Prolectul FISM, Community-Driven Development (CDD)

În conformitate cu condiţiile Acordului de Grant semnat între Guvernul R. Moldova şi Banca Mondială
în calitate de Agenţii de Implimentare pentru sub-componenta CDD ,,Community-Driven Development
(CDD)”— ,,Dezvoltarea Dirijată de Comunitate” vor fi — Primăriile localităţilor de comun acord cu Al.

Al, Direcţia Generală Educaţie în parteneriat cu Primăria vor implementa sub-proiectul precum este
stabilit în Acordul de grant semnat cu FISM, care conţine condiţiile de acordare şi realizare a grantului.

Prezentul îndrumar comentează aspectele financiare ale Acordului de grant prin prizma tehnicii
documentării şi contabilizării operaţiunilor financiare.

1. Documentarea şi contabilizarea contribuţiei comunităţii
Colectarea şi transferarea contribuţiei comunităţii prezintă o condiţie de bază pentru majoritatea sub

proiectelor finanţate de FISM. Initial contributia este colectată la contul APL, transferată la FISM şi apoi
întoarsă comunităţii în tranşe, împreună cu finanţarea cu destinaţie specială acordată de FISM.

In procesul colectării contribuţiei comunităţii este necesar de a se ţine cont de următoarelor condiţii:
1) la contul APL — se colectează contribuţia comunităţii în mărimea de nu mai puţin de 3% din costul total a
sumei solicitate în Cererea de Grant,
2) la contul trezorerial al FISM - se transferă toată contribuţia comunităţii pînă la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, cu privirea la concursul companiilor de construcţii, dar nu mai tîrziu de o lună din data
semnării Acordului de grant

Contribuţia comunităţii de la populaţie se colectează prin casieria APL . Casierul intocmeste dispoziţie
de încasare prin casierie pentru fiecare depunător, iar chitanţa detaşată de la această dispoziţie se
înmînează persoanei care a depus contribuţia. Modalitatea de perfectare a dispoziţiilor de încasare şi plată
prin casierie, precum şi regulile de ţinere a registrului de casă sunt descrise în Normele pentru efectuarea
operaţiunilor de casă (Hotărîrea Guvernului Nr.764 din 25.11.92 / Monitor nr.11/351 din 30.11.1992).
Contribuţia colectată este depusă la contul APL.

Dispoziţiile de încasare şi dispoziţia de plată prin casierie sunt înregistrate în registrul de casă, iar
copia acestui registru serveşte pentru debitarea şi creditarea contului 434100.

Tn tabelul de mai jos, sunt enumerate principalele operaţiuni economice legate de gestionarea
contribuţiei comunităţii şi documentele justificative aferente.

Tabelul I

Documentele justificative, formulele con tabile aferente opera~iunilor cu con tribuţia comunităţii

Nr. Formula contabilăDocumentuljustificativ Conţinutul operaţiunhi economiceord. Dt

~ Dispoziţia deîncasare prin casierie, copia Colectarea contribuţiei comunităţii 434100 145150~ registrului de casă

2 Dispoziţia de plată prin casierie, extras de Depunerea contribuţiei comunităţii la 431100 434100~ cont bancar, notă de transfer contul APL
Extras de cont bancar, dispoziţia de plată Primirea contribuţiei de la agenţii 431100 1451503. bancară economici, etc.
Extras de cont bancar, dispoziţia de Transferarea la FISM a contribuţiei 291420 431100~ plată bancară comunităţii de Ia contul APL

! Atenţie

2. Debursarea tranşelor conform prevederilor Acord ului de Grand

Finanţarea cu destinaţie specială este transferată de FISM la Contul de grant al APL în cîteva tranşe.
Tranşă se debursează numai in cazul cind sunt îndeplinite următoarele condiţii de către APL:

Contribuţia comunităţii se transferă la FISM, conform rechizitelor bancare indicate în Acordul de
grant.

Pentru a obţine tranşele de la FISM şi valorificarea br, conform prevederilor Acordului de Grant,
APL va deschide un cont trezorerial — numit Cont de grant, utilizat corespunzător etapelor de executare
a Iucrărilor.
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• Colectarea contribuţiei comunităţii şi transferul acesteia pe contul special al FISM (conform rechizitelor
indicate în Acordul de grant);

• Efectuarea concursului şi contractarea companiilor de construcţie;
• Prezentarea confirmării că panoul informativ a fost instalat la şantier;
• Certificat privind deschiderea contului de grant;
. Prezentarea ,Cererii pentru debursarea tranşe, conform formularului FISM (formular nr.3 CDT).
• Cererea de efectuare a plăţilor pentru Firma de Construcţie (formular nr.5 CEP/FC);
• Raportul Iucrărilor efectuate (în baza formularului FISM);

Pentru solicitarea tranşei următoare, APL prezintă la FISM:
1) Cererea pentru debursarea tranşei (formular nr.3 CDT);
2) Raportul de reconceliere a contului de grant (formular nr.1 tip RRCG);
3) Raportul cheltuielilor efectuate (formular nr.2 RCE);
4) Cererea de efectuare a plăţilor pentru Firma de Construcţie (formular nr.5 CEP/FC);
5) Raportul Iucrărilor efectuate (Tn baza formularului FISM);
6) Copia Facturii fiscale cu cota zero TVA eliberată pe numele Primăriei pentru suma Iucrărilor

efectuate.
7) Copia ordinuiui de plată pentru suma indicată în Cererea de efectuare a plăţilor pentru Firma de

Construcţie;
8) Copia extrasulul de cont.

Documentele prezentate la FISM pentru solicitarea fiecărei tranşe diferă de la o tranşă la alta. De
aceea, în tabelul ce urmează sunt concretizate documentele prezentate la FISM pentru fiecare tranşă în
parte:

Tabelul 2
Denumirea documentului anexat la Cererea pentru debursarea Tranşa Tranşa Tranşa Tranşa Tranşa Tranşa

tranşei 1 2 3 4 5 finală
Acordul de grant V
Contractul cu compania de construcţie V
certificat bancar de deschidere a contului de grant V
Copiile dispoziţiilor de transfer la FISM a contribuţiei comunităţii V
Cererea pentru debursarea transei V
Cererea de efectuare a plaţii/lor p/u Firma de construcţie (CEP) V
Copia dispoziţiei bancare de debursare a tranşei V V V V
Copia extrasului de cont ce confirmă primirea pe cont a tranşei V V V V V
Raportul de reconcelieere a contulul de grant (RRCG) V V V V V
Raportul cheltuielilor efectuate V V V V V
Cererea pentru debursarea transei V
Raportul Iucrărilor efectuate (RLE), conform modelului oferit de inginerul V V V V
FISM
Copia dispoziţi-alile bancare de plată a sumelor pentru lucrările executate V V V V V
de compania de construcţie
Copia extrasul de cont bancar ce confirmă plăţile efectuate V V V V V
Procesul verbal privind recepţia la terminarea lucrărilor îndeplinit conform V
modelului FISM
Procesul verbal privind recepţia finală îndeplinit conform modelului FISM V

Cererea pentru debursarea tranşei următoare poate fi prezentată la FISM numai după valorificarea a 100%
din suma tranşei precedente, fapt confirmat prin documentele bancare.

! Atenţie

FISM va efectua debursarea tranşelor în timp de 10 zile lucrătoare după verificarea de către consultanţii în
dezvoltarea comunitară ai FISM pe probleme tehnice şi sociale a activităţilor executate şi de către auditorul
financiar a plăţilor efectuate şi aprobarea lor în totalitate. In cazul în care careva plăţi efectuate de APL nu au fost
aprobate de către consultanţii în dezvoltarea comunitară şi auditorul financiar din motivul: (i) calităţii joase a
lucrărilor şi serviciilor efectuate sau (ii) lipsa documentelor operaţionale pentru lucrările executate sau (iii) a
cheltuielilor ce nu corespund prevederilor bugetului sau prezentului Acord sau (iv) cheltuielilor nejustificate prin
dovezile prezentate auditorului financiar, APL va trebui imediat după primirea avertismentului din partea FISM:

(A) să ceară de la contractorul sau consultantul respectiv refacerea lucrărilor sau a serviciilor la un nivel
satisfăcător şi prezentarea dovezilor noi calităţi; sau
(B) să reîntoarcă în contul bancar suma cheltuielilor ne-eligibile;

În cazul în care APL nu prezintă Cererea pentru debursarea tranşei conform condiţiilor stabilite în
Acordul de grant sau Raportul sumar privind valorificarea tranşei precedente şi a tranşelor anterioare, în
termen de I (una) lună din data debursării ultimei tranşe, FISM este în drept, în cazul reţinerilor
neîntemeiate, să reţină din orice sumă ce urmează a fi transferată către APL o penalizare de 0,1% pentru
fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma tranşei orecedente.
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În asemenea caz FISM va putea aproba transferul tranşei următoare numai după îndeplinirea de către APL
a condiţiilor de mai sus.

Ultima tranşă, FISM va transfera 5% garanţia calităţii pentru contractor care vor fi debursate Ia cererea
APL, după prezentarea de către acesta a procesului —verbal de recepţie finală a lucrărilor.

Transferul către APL a tranşelor Grantului prevăzute de Acordul de grant va fi efectuat de FISM în intervalul
de la data de 1 până la 25 a lunii în care cererea respectivă a APL va fi înaintată către FISM, cu condiţia
înregistrării şi aprobării cererii în sistemul computerizat SIM (Sistemul Informaţional de Management) al FISM nu
mai târziu de data de 20 a lunii respective.

3. Documentarea şi contabilitatea operaţiunilor de decontare cu Firma de construcţie

Pentru realizarea lucrărilor de renovare a unui edificiu, de reparaţie a unei clădiri Primăria şi AI contractează
aceste lucrări cu Firma de construcţie, care este selectată prin concurs. Primăria, AI împreună cu Firma de
construcţie perfectează contractul de realizare a Iucrărilor de construcţie sau reparaţie conform modelului FISM. La
contract se anexează Devizul de lucru al sub-proiectului, care dezvăluie în detaliu cantitatea, preţul şi costul
fiecărei lucrări contractate.

Operaţiunile economice realizate de AI (Agenţie de Implimentare), Primărie (Beneficiar) cu Firma de
construcţie se conţin în următoarele documente:

- Cererea de efectuare a plăţilor pentru Firma de Construcţie (formular nr.5 CEP/FC 2);
- Raportul Iucrărilor efectuate (în baza formularului FISM);
- Copia Facturíi fiscale cu cota zero TVA eliberată pe numele Primărîeí pentru suma Iucrărilor

efectuate
- Copia ordinului de pÍată pentru suma indicată în Cererea de efectuare a plăţilor pentru Firma

de Construcţie;
Aceste documente se anexează la Cererea pentru debursarea tranşei (formular nr.3 CDT ) pentru a fi

prezentate la FISM.
Cererea de efectuare a plăţílor pentru Firma de Construcţie (formular nr.5 CEP!FC.) se completează în

patru exemplare: un exemplar pentru FISM, aI doilea pentru Al, al treilea - Primărie şi ultimul pentru Compania de
construcţie, Cererea se completează pentru fiecare Raport a lucrărilor efectuate, De exemplu Cererea nr.1 pentru
Raportul nr.1, Cererea nr.2 pentru Raportul nr.2 etc. Este foarte important ca Cererea în cauză să fie semnată de
reprezentanţii Al, Primărie, Inspectorul Local şi Firma de construcţie. Fără ştampile şi semnături nu se acceptă
de FISM.

Raportul Íucrărilor efectuate (în baza formularului FISM) se întocmeşte pentru lucrările de construcţie
executate, Raportul se întocmeşte de către Firma de construcţie în patru exemplare: un exemplar pentru FISM, al
doilea pentru Al, al treilea - Primărie şi ultimul pentru Compania de construcţie, Este foarte important ca Cererea în
cauză să fie ştampilată şi semnată de reprezentanţii Al, Primărie, Inspectorul Local şi Firma de construcţie. Fără
ştampile şi semnături nu se acceptă de FISM.

Din suma volumului executat, reflectat in Cererea de plata prezentata de catre Contractor se va reţine 10%
garanţie pentru Iucrările efectuate. Prime!e 5%, sunt achitate în baza Cererii de efectuare a piăţílor pentru Firma
de Construcţie (formular nr.5 CEP/FC ) şi a Procesului verbal privind recepţia ia terminarea lucrărilor îndeplinit
conform modeluluí FISM, ar celelalte 5%, vor fi achitate conform Cereríí de efectuare a plăţilor pentru Firma de
Construcţie (formular nr.5 CEP/FC) şi Procesului verbal privind recepţia finală îndeplinit conform modeiului FISM
dupa expirarea termenului de garantie, prevazut in contract.

Firma de Construcţie eliberează factura fiscală cu cota zero TVA pe numele Primăriei pentru fiecare
Raport allucrărilorefectuate(în baza formularului FISM).. Copiafacturii fiscale se prezintă Ia FISM.

În tabelul ce urmează sunt enumerate principalele operaţiuni de decontare cu firma de construcţie.

Tabelul 3
Documentele justificative, operaţiunile economice şi formulele contabile aferente decontărilor

cu Firma de construcţie

Nr. Formula contabilăDocumentul justificativ Conţinutul operaţiunii economiceord. Dt Ct

Inscrierea mijloacelor banesti cu
I Ordin de plata, Nota de incasare destinatie speciala in contultrezorerial 431100 191420

~PL

ransferarea mijloacelor băneşti înCEP, dispoziţia de plată bancară şi extrasul adresa firmei de construcţie. Predarea
2. ~e cont bancar, Raportul lucrărilor efectuate primirea lucrărilor de construcţie conform 311120 431 100

în baza formularului FISM) ~ontractului XXX din XX
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5. Finalizarea implementării Acordului de Grant

Finalizarea implimentării acordului de grant presupune recepţia lucrărilor de construcţie, care constă
din:

recepţia pr&iminară a Iucrărilor de la Firma de construcţie în baza Procesului verbal privind recepţia la
terminarea lucrărilor îndepĺinit conform modelului FISM;

- recepţia finală a lucrărilor de la Firma de construcţie în baza Procesului verbal privind recepţia finală
îndeplinit conform modelulul FISM.

Recepţia finală va fi efectuată după expirarea perioadei de garanţie (remediere a defectelor) în conformitate
cu procedurile FISM şi legislaţia Republicii Moldova.

După recepţia finală a obiectului renovat se efectuează închiderea financiară a Grantului.
lnchiderea financiară a Grantu!ui va fi efectuată după prezentarea raportului final de valorificare a mijloacelor

banesti de catre APL, în termen de 15 zile de la finalizarea tuturor activităţilor în cadrul sub-proiectului.
Raportul final conţine:

- raportului de reconceliere a contulul de grant;
- raportului de cheltuieli;
- extrasul bancar din Contul de Grant cu soldul zero;
- confirmărea privind închiderea Contului de Grant.
La finalizarea prezentului acord FISM va intocmi Actul de primire —predare a investitiilor cu grant acordat

comunitaţii, care va fi transmis Primariei. Ulterior, APL este obligată să majoreze valoarea mijlocului fix renovat cu
suma investiţiei, indicată in act.

Tabelul 5
Contabilitatea finalizării implimentării Acordului de Grant

Nr.~ ~__Formula contabilă
~ Documentul justificativ Conţinutul operaţiunii Suma, lei

~ Dt Ctord. i I economice

~ Actului privind finalizarea~ implementării Acordului de Grant Finalizarea Grantului 191420 311120~
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