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Anexa nr.3
la Ordinul ministrului finanţelor 

nr.61 din 4 iunie 2012

R a p o r t u l u i  p r i v in d  t r a n s p a r e n ţ a  s o c ie t ă ţ i i  d e  a u d i t

S  Descrierea generală a societăţii de audit:

Nr.
d/o

Informaţii solicitate Răspuns

1. Adresa juridică MD-2009, mun.Chişinău, str. A. Mateevici, 84/1
2. Adresa sediului MD-2009, mun.Chişinău, str. A. Mateevici, 84/1
3. Numerele de telefon, fax, adresa electronică, pagina web Tel. 23-25-51, fax. 23-25-54.office(â>moldauditing.md. 

www.moldauditing.md
4. Numele, prenumele conducătorului Bodarev Pavel

5. Persoana responsabilă de întocmirea şi prezentarea 
Informaţiei

Scripnic Ianoş, Cristina Dolgaia

6. înregistrarea de stat MD 0013866, 08.10.1992, IDNO 1003600029218

7. Acţionarii (asociaţii) şi cota pe care o deţin în capitalul social Bodarev Pavel -1 0 0 %

8. Numărul total de salariaţi la sfîrşitul perioadei de gestiune, 
inclusiv:

29

a) auditori 10

b) stagiari 7

c) alţi angajaţi 12

9. Apartenenţa societăţii de audit, auditorului întreprinzător 
individual la o asociaţie a auditorilor şi societăţilor de audit

ACAP

V

Informaţii privind auditorii certificaţi
Nr.
d/o

Numele,
prenumele
auditorului

Seria, numărul certificatelor de calificare deţinute pentru 
domeniile de calificare:

Certificat 
interna
ţional de 
calificare 

în
domeniul

conta
bilităţii

Şi
auditului

Instruirea 
profesiona
lă continuă 

a
auditorului

Apartenen' 
ţa audito
rului la o 

asociaţie a 
auditorilor 

Şi
societăţilor 

de audit

Auditor
pentru
auditul
general

Auditor
pentru

institutiile
financiare

Auditul participanţilor 
profesionişti la piaţa 
financiară nebancară

Auditor 
pentru partici
panţii profe

sionişti 
la piaţa asigu

rărilor

Auditor 
pentru 
partici

panţii profe
sionişti 
la piaţa 

valorilor 
mobiliare

Auditor 
pentru 
asocia
ţiile de 

economii 
şi îm

prumut

10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7 10.8 10.9. 10.10.
1 Bodarev

Pavel
AG
nr.000006

40 ore 
ACAP

ACAP
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2 Ciubucova
Svetlana

AG
nr.000032

40 ore 
ACAP

ACAP

3 Patraşcu
Liliana

AG
nr.000069

40 ore 
ACAP

ACAP

4 Scripnic
ianoş

AG
nr.000090

AAnr.000012 40 ore 
ACAP

ACAP

5 Curteva
Marina

AG
nr.000175

40 ore 
ACAP

ACAP

6 Plugaru
Daniela

AG
nr.000184

40 ore 
ACAP

ACAP

7 Pleşcan Ion AG
nr.000195

AIF
nr.0002

40 ore 
ACAP

ACAP

8 Dub Lucia AG
nr.000165

40 ore 
ACAP

ACAP

9 Adaşan
Cristina

AG
nr.000277

40 ore 
ACAP

ACAP

10 Panainte
Elena

AG
nr.000278

40 ore 
ACAP

ACAP

Informaţii privind deţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit
Nr.
d/o

Genul de activitate Seria,
numărul

Data eliberării Term en  de 
valabilitate

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5.
1 Activitatea de audit: auditul general; auditul instituţiilor 

financiare; auditul companiilor de asigurare
AM M II

Nr,040338
17.05.2006 17,05.2016

Informaţii privind stagiarii în activitatea de audit
Nr
d/o

Numele,
prenumele
stagiarului

înregistrarea în 
calitate de stagiar

Numele, 
prenumele 
auditorului- 
îndrumător 

de stagiu

Instruirea 
profesională  continuă 

a stagiarului

Apartenenţa 
stagiarului la 
o asociaţie a 
auditorilor şi 
societăţilor 

de audit

12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6.
1 Ghenciu

Marin
ACAP

2 Ghenciu
Irina

ACAP

3 Gîncu Elena 25.04.2013 Pleşcan Ion 20 ore ACAP ACAP

4 Dolgaia
Cristina

ACAP

5 Ţurcan
Fiodor

13.12.2011 Pleşcan Ion 20 oreACAP ACAP

6 Saftenco
Dorina

ACAP

7 Curtiş Alina ACAP

13. Nr.
d/o

Denumirea entităţii de interes public Audit SNC Audit SI RF Servicii de 
examinare

Servicii
comexe

1. BC EuroCreditBank SA ✓

2. Acord Grup SRL ✓

3.
14. Limbi utilizate în activitatea de audit Limba de stat, 

rusa, engleza

S  Descrierea sistemului de control al calitătii existent în societatea de audit:

Nr. Cerinţe Comentarii
2



d :o

Elaborarea şi implementarea politicilor şi 
procedurilor

Prin Ordinul nr. 03 k din 11.02.2008 
Responsabil pentru elaborarea documentarea şi 

implementarea politicelor şi procedurilor de control 
al calităţii lucrărilor de audit este numit Scripnic 

lanoş
In calitate de consultant general şi specialist în 

elaborarea metodelor şi mecanismelor de control al 
calităţii este numită Cristina Dolgaia

2. Independenţa Numirea persoanei în scopul oferirii consultaţiilor şi 
rezolvării problemelor ce ţin de onestitate, 
obiectivitate, independenţă şi confidenţialitate 
(studierea documentelor normative necesare, 
întocmirea documentaţiei referitoare Ia rezolvarea 
problemelor].
Informarea personalului asupra politicii şi 
procedurilor referitoare la independenţa, onestitate, 
obiectivitate, confidenţialitate şi comportament 
profesional (accentuarea atenţiei asupra 
independenţei gândirii, informarea oportună a 
personalului despre acele persoane juridice la care se 
aplică principiul independenţei).
Monitorizarea respectării politicii şi procedurilor 
referitoare la independenţa, onestitate,obiectivitate, 
confidenţialitate şi comportament profesional. 
Pregătirea şi reînnoirea cu regularitate a listei 
clienţilor Companiei de audit faţă de care trebuie 
aplicat principiul independenţei.
Prezentarea acestei liste personalului, inclusiv 
personalului nou-angajat, care au nevoie de aceasta 
pentru a-şi aprecia independenţa, 
înştiinţare personalului asupra modificărilor din lista. 
Verificarea periodica a relaţiilor organizaţiei de audit 
cu clienţii pentru a depista domenii care pot duce la 
încălcarea independenţei organizaţiei.
Obţinerea de la personal a declaraţiilor care atestă 
faptul că:

■S ei sunt familiarizaţi cu politica şi 
procedurile organizaţiei de audit

■S pe parcursul perioadei respective nu au 
avut loc şi Ia momentul declarării nu 
există investiţii interzise.

S  nu există relaţii interzise şi nu au avut 
loc tranzacţii interzise de politica 
organizaţiei de audit.

Confidenţialitate Auditorii respectă confidenţialitatea informaţiei 
referitoare la afacerile clientului, obţinută în timpul 
derulării serviciilor profesionale. Obligaţia de a 
respecta confidenţialitatea rămâne în vigoare chiar 
şi după încheierea relaţiilor dintre auditor şi client. 
Auditorii respectă întotdeauna confidenţialitatea, cu 
excepţia cazurilor specifice, când există autorizări 
corespunzătoare şi concrete, precum şi când 
divulgarea este prevăzută de actele legislative şi 
normative sau există obligaţii profesionale sau 
juridice de dezvăluire a informaţiei.
Auditorii asigură respectarea confidenţialităţii din 
partea personalului, ce îşi desfăşoară activitatea sub 
controlul lor, precum şi din partea persoanelor care 
oferă consultanţa şi asistenţa.
Auditorii au acces la un volum mare de informaţie 
confidenţială privind activitatea clientului, care nu 
este publicată şi nu este prezentată în alt mod



publicului. Prin urmare, auditorii nu divulgă 
neautorizat informaţia care nu urmează a fi 
dezvăluită.
La luarea deciziilor privind divulgarea informaţiei 
confidenţiale trebuie luaţi în considerare un şir de 
factori, cum ar fi:

•S obţinerea unei permisiuni privind 
divulgarea informaţiei. Asemenea 
permisiune se eliberează auditorului de 
către client, ţinând cont de interesele 
tuturor părţilor, inclusiv ale părţilor terţe 
ale căror interese ar putea fi afectate;

■S existenţa cerinţelor actelor legislative şi 
normative referitoare la divulgarea 
informaţiei;

■S existenţa obligaţiilor sau drepturilor 
profesionale de a divulga informaţia;

■S respectării cerinţelor standardelor 
profesionale tehnice şi normelor de 
conduita profesională;

S  răspunderii la o solicitare sau 
investigare efectuată de organele de stat 
sau profesionale.

Instruirea profesională continue Instruirea personalului este abordat ca un process 
continuu.
Astfel urmărinduse ridicarea nivelului pregătirii 
profesionale si a cunoştinţelor generale ale 
angajaţilor
Menţinerea competenţei profesionale impune o 
cunoaştere permanentă a noilor elaborări 
profesionale în domeniul contabilităţii şi auditului, 
inclusiv a standardelor şi regulamentelor de 
contabilitate şi audit naţionale şi internaţionale, 
precum şi cerinţelor actelor legislative şi normative. 
Auditorii implementează programe orientate spre 
asigurarea controlului performanţei serviciilor 
profesionale prestate, în conformitate cu cerinţele 
standardelor profesionale tehnice.
Elaborarea programei privind instruirea profesională 
continua şi aducerea acesteia la cunoştinţa 
personalului.
Programa cuprinde obiectivele şi cerinţele asupra 
studiilor şi experienţei personalului.
Verificarea de către specialişti calificaţi a 
programelor de perfecţionare elaborate de 
organizaţiile specializate.
Oferirea personalului nou-angajat a programei de 
orientare profesională aferentă organizaţiei: 
informarea personalul nou-angajat în privinţa 
responsabilităţilor lor profesionale şi perspectivelor. 
Stabilirea cerinţelor referitoare la instruirea 
profesională continuă pentru personalul de la toate 
nivelurile:

S  luarea în considerare a cerinţelor actelor 
legislative şi normative, organizaţiilor 
profesionale şi altele.

S  stimularea personalului de a participa la 
programe externe de instruire profesională 
continuă, inclusiv cursuri de auto-instruire.

S  stimularea înscrierii în organizaţii 
profesionale.



S  examinarea periodică a documentaţiei 
privind participarea personalului în 
programele de instruire profesională 
continuă pentru a determina îndeplinirea de 
către angajaţi a cerinţelor organizaţiei de 
audit.

■S determinarea necesitătii în noi instruiri.
Data efectuării ultimei verificări a calităţii 
lucrărilor de audit de către Serviciul de control 
şi verificare din cadrul Consiliului

01/11/2012

"_29_" _aprilie__ 2014_
[data întocmirii Informaţiei]

_ Scripnic Ianoş_____
(numele persoanei responsabile 
pentru întocmirea Informaţiei)

_______ 20 _
(data primirii Informaţiei)

3Capv&e


