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Anexa nr.3  
la Ordinul ministrului finanţelor  

nr.61 din 4 iunie 2012  
 

RAPORT PRIVIND TRANSPARENŢA SOCIETĂŢII DE AUDIT AN 2015 

� Descrierea generală a societăţii de audit: 

Nr.  
d/o 

Date despre companie 
 

1. Adresa juridică MD-2005, mun.Chişinău, str. Buiucani, 6, 37 

2. Adresa sediului MD-2005, mun.Chişinău, str. Buiucani, 6, 37 

3. Numerele de telefon, fax, adresa electronică, pagina web Tel./ fax. 022-27-13-46, afexservice@gmail.com 

4. Numele, prenumele conducătorului Negara Ghenadie 

5. Persoana responsabilă de întocmirea şi prezentarea 
Informaţiei 

Negara Ghenadie 

6. Înregistrarea de stat MD 0053106, 27.03.2006, IDNO 1006600012116 

7. Acţionarii (asociaţii) şi cota pe care o deţin în capitalul social Negara Ghenadie – 75% 
Negara Viorica – 25% 

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

3 (trei) 

a) auditori 2 (doi) 

b) stagiari 0 

c) alţi angajaţi 1 (unu) 

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

ACAP 

 
 

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 

instituţiile 
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 Negara 
Ghenadie 

AG Nr. 
000156 

 APFN Nr. 
0000086 

   40 ore 
ACAP 

ACAP 

2 Grigori 
Marin 

AG Nr. 
000118 

     40 ore 
ACAP 

ACAP 
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Informaţii privind deţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit 

Nr.  
d/o 

Genul de activitate Seria, 
numărul 

Data eliberării Termen de 
valabilitate 

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 

1 Activitatea de audit A MMII 
Nr.051440 

25.04.2006 24.04.2021 

  
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 fara    
 

 

14. Limbi utilizate în activitatea de audit Limba de stat Limba rusa, Limba engleza 
 

 

� Descrierea sistemului de control al calităţii existent în societatea de audit: 

Nr. 
d/o 

Cerinţe Comentarii 

1. Elaborarea şi implementarea 

politicilor şi procedurilor 

� aprobat prin ordinul managerului auditor nr.  1/ NM din 
25.12.2007 standardul intern de audit (SIA) nr. 2 „Evidenta 
activitatii” (relateaza principiile de baza ce ar trebui urmate la 
toate angajamentele de audit in raport cu evidenta activitatii) 

� aprobat prin ordinul managerului auditor nr.  1/ NM din 
25.12.2007 SIA nr. 3 „Proceduri de supervizare si revizuire” 
(ilustreaza procedurile de supervizare si revizuire care trebuie 
aplicate) 

� responsabil  de elaborare, documentare si implementare-  
managerul auditor 

.  
 

2. Independenţa � in cazul misiunii de audit ce necesita exprimarea opiniei 
asupra rapoartelor financiare, se solicita o declaratie in scris 
de la auditorii implicati in misiune, precum ca acestia sunt 
liberi de orice interese financiare sau de alta natura fata de 
societatea auditata. 

� intocmirea chestionarului „Acceptarea mandatului, 
reiinoirea mandatului”; 

� declaratiile  auditorilor,expertilor,altele; 
� tinerea unei evidente stricte pe fiecare client a 

angajamentelor de orice natura incheiate in perioada de 
gestiune, precum si in perioadele anterioare, pentru a putea 
identifica usor serviciile care au fost prestate si care pot fi 
incompatibile cu auditul rapoartelor financiare 

 
 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 

13. Denumirea entităţii de interes public supusa 
auditului 

Audit SNC Audit SIRF Servicii de 
examinare 

Servicii comexe 

  
               SAR MOLDCARGO SA 

 �    
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client. 
� 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 nu divulgă neautorizat informaţia care nu urmează 
a fi dezvăluită.   

La  luarea deciziilor privind divulgarea informaţiei confidenţiale se i-
a în considerare un şir de factori, cum ar fi: 

� 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; 

� existenţa cerinţelor actelor legislative şi normative 
referitoare la divulgarea informaţiei.  

 
 Instruirea profesională continua Instruirea personalului este abordat ca un proces continuu. 

 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. 
 
Stabilirea cerinţelor referitoare la instruirea profesională continuă 
pentru personalul de la toate nivelurile presupune: 

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

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

� stimularea înscrierii în organizaţii profesionale. 
� 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. 

� determinarea necesităţii în noi instruiri. 
 
Instruire continua are loc  in stricta conformitate cu prevederile Legii 
cu privire la activitatea de audit 

 Data efectuării ultimei verificări a 

calităţii lucrărilor de audit 

Decembrie 2014 
 

 

"_26__" _aprilie___ 2016_ L.Ş. ____________________ 
(data întocmirii Informaţiei) (semnătura directorului) 

 
_ Negara Ghenadie ______              _ director_ ________________________ 
(numele persoanei responsabile                             (funcţia) (semnătura persoanei responsabile 
pentru întocmirea Informaţiei) pentru întocmirea Informaţiei) 

 
"___" ____________ 20 __ L.Ş. ___________________________ 

(data primirii Informaţiei) (semnătura secretarului Consiliuluit) 


