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 Raport privind transparenţa societăţii de audit  

 

Introducere  
  
  

Acest raport este publicat in conformitate cu cerinţele articolului 27 alin.(3) lit.a) al Legii nr. 61-XVI 

din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 530), cu modificările şi completările ulterioare, şi implementează 

cerinţele ordinului Ministerului Finantelor Nr. 61 din  04.06.2012 cu privire la aprobarea unor acte 

normative  în domeniul activităţii de audit.  

1. Generalizare asupra activităţii Companiei de audit  

 

Denumirea  firmei de audit:  „Audit-Sedan” SRL 

Forma de proprietate: Privată  

Data constituirii: 3 august 1995 

Fondatori: persoană fizică care deţine certificat de calificare al auditorului, cea mai mare 

parte a valorii aportului la capitalul social al societăţii aparţine organului executiv – d-nei 

Maria Dima – director, auditor.  

Licenţă: activitatea de audit, inclusiv: auditul general, auditul companiilor de asigurare, nr. 

044543 seria A MMII din 21.04.2010.  

Sediul societăţii: MD: 2012 mun. Chişinău, str. I. Vieru, 15/3, tel./fax: 488-047, e-mail: 

www.dcmi.dima@gmail.com  

Piaţa principală de desfacere: autohtonă. 

În rezultatul examenelor susţinute în cadrul Assocation of Chartered Certified Accountants 

(ACCA), Directorul Companiei “Audit-Sedan” SRL a obţinut  calificarea recunoscută la 

nivel internaţional Diploma în Raportare Financiară Internaţională ( DipIFR), care este 

concepută pentru a dezvolta cunoştinţele de IFRS şi oferă o înţelegere a conceptelor şi 

principiilor care stau la baza lor şi a alicării lor în piaţa internaţională. 

În anul 2015 Compania e exercitat auditul financiar la 11 entitati, inclusiv la entitatatile  de 

interes public CIA ASITO SA, GALAS SA.  

Pe lîngă serviciile de audit financiar, compania a exercitat un contract privind prestarea 

serviciilor de îndeplinire a funcţiilor cenzorului/comisiei de cenzori.  

 Compania“Audit-Sedan” SRL este membru a  Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor 

Profesionişti din Republica Moldova  (ACAP RM).   

 

 

http://www.dcmi.dima@gmail.com
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2.Informaţie despre politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit, 

eficienţa lor declarată de organul executiv  

 

 

Audit Sedan SRL,  sub aspectul conformității cu standardele de audit relevante şi cu cerințele de 

independenţă ale Codului etic al profesioniștilor contabili, este obligata prin politicile interne, 

standardele de audit general acceptate la nivel global şi reglementările naţionale   de audit din 

Republica Moldova (bazate pe Standardele Internaţionale de Audit şi pronunţările aferente), să 

implementeze un sistem de control al calităţii pentru practicile   de audit. 

Sistemul nostru de control al calităţii este in deplină conformitate cu cerinţele Federaţiei 
Internaţionale a Contabililor („IFAC") şi cu standardele Internaţionale de Audit. Sistemul de control 
al calităţii este implementat ca parte din activităţile noastre zilnice. Cu aplicare de la 15 iunie 2005, 
Standardul Internaţional de Control al Calităţii 1 („ISQC" 1), emis de IFAC, se aplică in practica 
firmelor de audit care efectuează audit şi revizuiri ale informaţiilor financiare istorice.  

 
Cerinţele se referă la:  

 
1. Responsabilitatea conducerii privind calitatea lucrarilor de audit; 

2. Cerintele relevante de etica, inclusiv independenta; 

3. Proceduri de acceptare initiala si continuare a relatiilor cu clientii si a misiunilor  specifice; 

4. Resurse umane, inclusiv desemnarea echipelor misiunii; 

5. Realizarea  misiunii, inclusiv: 

-  consultarea; 

- revizuirea controlului calitatii misiunii; 

- diferentele de opinie; 

- documentarea misiunii; 

6. Monitorizare, inclusiv: 

- monitorizarea politicilor si procedurilor de control al calitatii; 

- evaluarea, comunicarea; 

- remedierea deficientelor identificate. 

2.1 Responsabilităţile conducerii privind calitatea la nivelul Audit Sedan  SRL 

1.1 Tendinţele la nivelul conducerii. Partenerul Audit Sedan SRL decide asupra tuturor aspectelor 

importante privind firma şi practica profesională a acesteia. Partenerul acceptă responsabilitatea 

dirijării şi promovării unei culturi de asigurare a calităţii în cadrul Audit Sedan SRL şi de oferire şi 

menţinere a acestui Regulament şi a tuturor celorlalte mijloace şi îndrumări practice necesare pentru a 

susţine calitatea misiunii. Partenerul este responsabil pentru determinarea structurii de funcţionare şi 

raportare a Audit Sedan SRL. În plus, el poarta responsabilitatea generală privind funcţionarea 

sistemului de control al calităţii.  Orice persoană care îşi asumă responsabilităţi şi sarcini specifice va 

fi   evaluată din perspectiva experienţei suficiente şi adecvate şi a capacităţii de a-şi duce la îndeplinire 

responsabilităţile.  

1.2 Poziţia de conducere.  Pe parcursul acestui Regulament de control al calităţii se fac referiri la 

Partenerul in contextul poziţiei  de conducere – directorul societatii din cadrul Audit Sedan SRL – 
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Dima Maria.  Partenerul poate deţine mai mult de un rol, atâta timp cât  personalul înţelege clar 

responsabilităţile partenerului.  

2.2  Cerinţe  relevante  de etica 

Firma recunoaşte valoarea şi autoritatea directorului, in calitate de conducator  responsabil cu etica 

(CRE) în privinţa tuturor aspectelor etice. CRE are responsabilităţi privind: 

• Menţinerea relatiilor interne  privind etica;  Identificarea modificărilor ce trebuie aduse acestora, în 

măsura în care acestea ţin de etică (o importanţă deosebită va fi acordată acestei funcţii după fiecare 

raport de monitorizare); 

• Oferirea de îndrumări şi consultanţă cu privire la toate aspectele privind etica (de exemplu 

independenţă, conflict de interese); 

• Menţinerea unei liste cu clienţii care sunt entităţi semnificative de interes public (pentru aspecte de 

independenţă); 

• Monitorizarea conformităţii cu politicile şi procedurile Audit Sedan SRL sub toate aspectele etice; 

• Raportarea cazurilor de nerespectare a politicii Audit Sedan SRL; şi 

• Coordonarea cu RU a formării privind toate aspectele care ţin de etică. 

2.2.1 Independenţa 

Partenerul  şi întreg personalul trebuie să fie independenţi de fapt şi de drept faţă de clienţii şi 

misiunile lor de audit. Cazurile de nerespectare a prevederilor privind independenţa trebuie raportate 

partenerului. Pentru toate misiunile de audit se pregăteşte Declaraţia de independenţă. 

2.2.2 Conflictul de interese 

Partenerul  şi personalul trebuie să respecte prevederile Secţiunii 200 a Codului IFAC cu privire la 

orice interese, influenţe sau relaţii care ar putea genera un conflict de interese. Partenul  şi personalul 

trebuie să fie liberi de orice influenţe şi să nu aibă interese sau relaţii ce ţin de afacerile clientului şi 

care afectează judecata profesională sau obiectivitatea. 

2.2.3 Confidenţialitate 

Partenerul şi întreg personalul vor proteja şi păstra confidenţialitatea oricăror informaţii ale clientului 

care trebuie menţinute confidenţiale şi protejate în conformitate cu legile în vigoare, cu cerinţele 

autorităţilor de reglementare, cu cele ale Secţiunii 140 din Codul IFAC, cu politica Audit Sedan SRL 

şi cu instrucţiunile specifice primite de la client sau cu acordurile încheiate cu acesta. Informaţiile 

privind clientul şi orice informaţii obţinute pe parcursul unei misiuni trebuie utilizate sau prezentate 

numai pentru a servi scopului pentru care au fost colectate. Informaţiile personale şi cele privind 

clientul vor fi păstrate numai în condiţiile definite de politica Audit Sedan SRL privind accesul la 

informaţii şi păstrarea acestora. Documentele vor fi păstrate în dosar pentru perioada prevăzută de 

dispoziţiile profesionale, legale sau de reglementare. Politica Audit SedanSRL impune ca informaţiile 

personale şi cele privind clientul să fie cât mai corecte, complete şi actuale cu putinţă. Politica Audit 

SedanSRL permite ca o persoană sau un client (cu autorizare corespunzătoare) să fie informată / 

informat, la cerere, cu privire la existenţa, utilizarea şi divulgarea informaţiilor personale, respectiv a 

informaţiilor echivalente specificate privind afacerea, şi permite (după caz), accesul la aceste 

informaţii. Aceste informaţii nu includ neapărat şi documentele de lucru, care sunt proprietatea Audit 

Sedan SRL. 

2.3. Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi misiuni specifice 
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2.3.1 Acceptarea şi continuarea 

Firma şi personalul acesteia vor accepta misiuni noi sau vor continua misiunile şi relaţiile existente cu 

clienţii numai după ce partenerul misiunii, pe baza unui proces de examinare desfăşurat de către 

(posibila) echipa misiunii, a aprobat acceptarea sau continuarea misiunii, în conformitate cu politicile 

şi procedurile Audit Sedan SRL. 

2.3.2 Propuneri privind noi clienţi 

Orice propunere privind un nou client trebuie precedată de o evaluare a posibilului client şi de o 

aprobare autorizată. Pentru fiecare nou client, înainte ca firma să poată accepta misiunea, trebuie 

realizat şi documentat un proces de examinare. Acest proces va include o evaluare a riscurilor asociate 

clientului. 

2.3.3 Retragerea din relaţia cu un client  

Firma are un proces bine definit ce trebuie urmat atunci când s-a ajuns la concluzia că este necesară 

retragerea dintr-o misiune. Acest proces include luarea în considerare a dispoziţiilor profesionale, 

legale şi de reglementare, precum şi a tuturor raportărilor obligatorii care trebuie realizate. 

 

2.4. RESURSE UMANE 

Firma recunoaşte valoarea şi autoritatea Partenerului în privinţa tuturor aspectelor ce ţin de resursele 

umane. Partenerul are responsabilităţi privind: 

• Menţinerea politicilor privind resursele umane;  

• Identificarea modificărilor necesare la nivelul politicilor, modificări ce rezultă din legi şi 

reglementări privind munca şi menţinerea competitivităţii pe piaţă; 

• Oferirea de îndrumări şi consultanţă privind aspecte ce ţin de resursele umane; 

• Menţinerea sistemelor de evaluare şi apreciere a performanţei; 

• Recomandarea, la cerere, a unor acţiuni sau proceduri specifice, corespunzătoare împrejurărilor 

(adică, disciplină, recrutare); 

• Programarea cursurilor de dezvoltare profesională realizate în interiorul si exteriorul Audit Sedan 

SRL; 

• Menţinerea dosarelor de personal (inclusiv declaraţiile anuale privind independenţa, 

confidenţialitatea şi a rapoartelor privind dezvoltarea profesională continuă); şi 

• Elaborarea şi realizarea training-ului de orientare. 

2.5. Realizarea misiunii 

Prin intermediul politicilor şi procedurilor stabilite şi al sistemului său de control al calităţii, firma 

impune realizarea misiunilor în conformitate cu standardele profesionale şi dispoziţiile legale şi de 

reglementare aplicabile. Sistemele generale ale Audit Sedan SRL sunt proiectate pentru a oferi o 

asigurare rezonabilă că firma şi  angajaţii săi planifică, supraveghează şi revizuiesc adecvat şi corect 

misiunile şi realizează rapoarte ale misiunii care sunt corespunzătoare în circumstanţele date. 

2.5.1 Rolul partenerului misiunii 
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Partenerul misiunii este responsabil pentru semnarea raportului misiunii. În calitatea sa de lider al 

echipei misiunii, acesta este responsabil pentru: 

• Calitatea globală a fiecărei misiuni pentru care este desemnat ca partener al misiunii; 

• Formarea unei concluzii cu privire la respectarea cerinţelor de independenţă faţă de client şi, în 

decursul acestui proces, este responsabil pentru obţinerea informaţiilor necesare pentru a identifica 

ameninţările la adresa independenţei şi pentru întreprinderea acţiunilor de eliminare a unor astfel de 

ameninţări sau de reducere a lor la un nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor de siguranţă 

corespunzătoare; de asemenea, trebuie să se asigure că documentaţia corespunzătoare este completată; 

2.5.2 Consultare 

Firma încurajează consultarea în interiorul echipei misiunii şi, pentru probleme semnificative, 

consultarea cu alte persoane din interiorul şi, cu autorizare, din exteriorul Audit Sedan SRL. 

Consultările interne utilizează experienţa colectivă şi expertiza tehnică a Audit Sedan SRL (sau cea 

care este la dispoziţia Audit Sedan SRL) pentru a reduce riscul producerii unei erori şi pentru a 

îmbunătăţi calitatea realizării misiunii. Un mediu de consultare îmbunătăţeşte procesul de învăţare şi 

dezvoltare al partenerului sau personalului şi întăreşte baza colectivă de cunoştinţe a Audit Sedan 

SRL, sistemul de control al calităţii şi capacităţile profesionale. 

2.5.3 Diferenţe de opinie 

Firma, partenerul şi personalul acesteia trebuie să întreprindă orice măsuri necesare, în conformitate 

cu standardele profesionale şi cu cele ale Audit Sedan SRL, pentru a identifica, aprecia, documenta şi 

rezolva diferenţele de opinie care ar putea apărea în multiple 

împrejurări.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                   

2.5.4 Revizuirea controlului calităţii misiunii (RCCM) 

Toate misiunile trebuie evaluate pe baza criteriilor stabilite de firmă (a se vedea mai jos) pentru a se 

determina dacă este necesară realizarea unei RCCM. Această evaluare trebuie făcută, în cazul unei noi 

relaţii cu un client, înainte de acceptarea misiunii, iar în cazul continuării relaţiei cu un client, în 

cursul fazei de planificare a misiunii. Politica Audit Sedan SRL trebuie să ceară partenerului misiunii 

să rezolve problemele semnalate de către Partenerul - director, astfel încât acesta din urmă că se 

declare satisfăcut, înainte de datarea raportului misiunii. 

2.5.4.1 Natura, plasarea în timp şi amploarea unei revizuiri a controlului calităţii misiunii 

Partenerul misiunii trebuie să examineze dosarul, precum şi orice probleme identificate, înainte de 

realizarea unei RCCM complete. Decizia de realizare a unei RCCM, chiar dacă misiunea întruneşte 

toate criteriile, precum şi amploarea RCCM, depind de complexitatea misiunii şi riscurile asociate 

acesteia.  

2.5.4.2 Inspectorul controlului calităţii misiunii (ICC) 

Firma are responsabilitatea de a stabili criterii pentru desemnarea ICC şi pentru determinarea 

eligibilităţii acestora.  ICC nu poate fi un membru al echipei misiunii şi nu poate, direct sau indirect, 

să îşi revizuiască propria activitate sau să ia decizii importante cu privire la realizarea misiunii. Este 

încurajată consultarea între profesioniştii calificaţi care deţin funcţia de ICCM şi nu este ieşit din 

comun ca echipa misiunii să se consulte cu ICC pe parcursul misiunii. În mod normal, această 

consultare nu compromite obiectivitatea ICC, atâta timp cât partenerul misiunii (şi nu ICC) ia deciziile 

finale, iar problema nu este prea semnificativă. Acest proces poate conduce la evitarea diferenţelor de 

opinie ulterior, pe parcursul misiunii. 
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Firma a incheiat un contract de colaborare cu alta firma de audit -  Runat Audit, prin care  s-a stabilit  

realizarea reciproca a unei revizuiri a controlului calităţii misiunii. In acest scop firma a  desemnat 

directorul companiei de audit Runat Audit  să deţină responsabilităţile ICC, care trebuie să fie 

obiectiv, independent, şi să aibă o pregătire, experienţă, expertiză tehnică şi autoritate suficiente, 

precum şi capacitatea suficienta pentru a-şi îndeplini rolul. 6.  

2.6 Monitorizare 

Politicile şi procedurile Audit Sedan SRL pentru controlul calităţii reprezintă o parte esenţială a 

sistemului de control intern al Audit Sedan SRL. Monitorizarea constă, în primul rând, în înţelegerea 

acestui sistem de control şi în evaluarea – prin interviuri, verificări prin sondaj şi inspecţii ale 

dosarelor – a funcţionării eficiente a acestui sistem de control.   De asemenea, monitorizarea include 

elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a sistemului, în special dacă sunt detectate vulnerabilităţi 

sau dacă au fost modificate standardele şi practicile profesionale. 

Firma se bazează pe fiecare membru al personalului de la toate nivelurile pentru o monitorizare 

informală şi pentru aplicarea standardelor de calitate, etice, profesionale şi ale Audit Sedan SRL. 

Această monitorizare trebuie să fie inerentă în toate aspectele activităţii profesionale. Personalul care 

se află într-o poziţie cu putere de decizie sau care supraveghează activitatea altor persoane au un nivel 

mai mare de responsabilitate. 

3. Informaţie despre efectuarea ultimei verificări a calităţii lucrărilor de audit de către Serviciul 

de control şi verificare 

 

Ultima verificare a calităţii lucrărilor de audit a Societatii noastre de către Serviciul de control şi 

verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activitatii de audit de pe linga Ministerul 

Finantelor in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) lit h) din Legea nr.61-XVI din 16.03.2007 

privind activitatea de audit a fost efectuata la 26.12.2013. Controlul a avut ca scop verificarea: 

corectitudinii completarii Informatiei privind respectarea procedurilor de control al calitatii lucrarilor 

de audit si a Raportului privind transparenta societatii de audit pentru anul 2012;  respectarii si 

aplicarii prevederilor din Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007, Ordinul cu 

privire la aprobarea Indicatiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit nr. 149 din 

22.11.2010, Ordinul cu privire la aprobarea Normelor de pregatire profesionala a stagiarilor in 

activitatea de audit nr. 150 din 22.11.2010, Legea cu privire la prevenirea §i combaterea spalarii 

banilor §i finantarii terorismului nr. 190-XVI din 26.07.2007, Ordinul cu privire la aprobarea 

Indicatiilor metodice privind aplicarea de catre societatile de audit, auditorii intreprinzatori individuali 

a masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului nr. 63 din 

10.08.2009, Standardele Internationale de Audit. Au fost examinate: 

- Politicile si procedurile de control al calitatii lucrarilor de audit; 

- Politica cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului; 

- Documentele de lucru aferente misiunii de audit a rapoartelor financiare. 

 

 

4. Declaraţie privind respectarea de către Companiade audit a principiului independenţei 

 

Ne conformăm cerinţelor Codului privind conduita etică şi profesională în auditul financiar emis de 

Federaţia Internaţională a Contabililor, inclusiv cerinţelor de independenţă şi cerinţelor naţionale de 

etică aplicabile în auditul situaţiilor financiare. 

 Noi nu avem cunoştinţe de orice circumstanţe care pot avea loc, sau poate au apărut pentru a 

ameninţa independenţa noastră, şi vom continua să luăm măsuri şi să monitorizăm serviciile noastre 

pentru a asigura respectarea cerinţelor prevederilor normative şi în viitor. 

 

5. Iinformaţie privind instruirea profesională continuă a auditorilor  

 

În cadrul acestui deziderat menţionăm următoarele: 

-                Trecerea cursurilor de instruire profesională continuă - 40 ore  
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- Participarea la mese rotunde organizate de organele de stat. 

- Participarea la emisiuni TV  în calitate de expert în domeniul fiscal şi financiar, în care 

sunt puse în dezbateri chestiuni de ordin fiscal, economic etc.  

 

6. Iinformaţie privind numele, prenumele auditorilor salariaţi, datele din certificatele de 

calificare 

 

Dima Maria  -    auditul general, certificat  de calificare al auditorului   AG 00038, 

eliberat la 08.02.2008, auditul companiilor de asigurare - certificat de calificare  APFN 

0000062  eliberat la 05.12.2011. 

       Gutium Lidia  -    auditul general, certificat  de calificare al auditorului   AG  

000193, eliberat la 08.02.2008.  

 

 

7. Numele, prenumele auditorilor salariaţilor care deţin certificatul internaţional de 

calificare în domeniul contabilităţii şi auditului şi tipul acestuia 

 

 Detinerea de către Conducătorul Companiei „Audit-Sedan” SRL, dna M. Dima a certificatului 

international  de calificare in domeniul contabilitatii DipIFR.  

 

 

     

Director “Audit - Sedan” SRL                                                  M. Dima  

 

licenţa pentru auditul general,  pentru auditul companiilor de asigurare A MMII  nr. 044543 

seria A MMII din 21.04.2010.  

 

 

20 aprilie 2016 


