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ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL INTEGRAL STRĂIN “DELOITTE & TOUCHE” SRL 

RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA SOCIETATII DE AUDIT 

 

 

Introducere 

 

În calitatea sa de companie de audit care efectuează auditări a informațiilor financiare anuale ale 

altor entități, Compania Deloitte and Touche SRL (în continuare “Societatea”), publică acest raport 

privind transparența societății în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) şi art. 10 alin. (1) - (4) 

ale Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit. 

 

Informația prezentată în raport se referă la situația Societății la 31 Decembrie 2011, cu excepția 

cazurilor când este expres stipulat altfel. 

 

Descrierea generală a societăţii de audit, inclusiv a structurii legale  

 

Societatea este organizată ca o societate cu răspundere limitată. Deținătorii cotelor în Deloitte and 

Touche SRL sunt: singurul fondator S.C. Deloitte Consultanță S.R.L. înregistrată la Registrul 

Comerțului în România sub numărul J 40/8360/1992. 

 

Societatea deține licența pentru desfășurarea activității de audit a întreprinderilor și instituțiilor 

financiare seria A MMII nr. 024844 eliberată în 11 Mai 2007 valabilă până în 11 Mai 2012. 

Următorii angajați dețin Certificatul Calificării de Auditor la data de 31 Decembrie 2011: 

 

Certificatul Calificării de Auditor este deținut de Dl Victor Cojuhari – auditul general, seria AG nr. 
000238 din 08 Februarie 2008; certificat de calificare al auditorilor instituțiilor financiare nr. AIF 
0010 din 23.07.2010. 

 

Societatea este administrată de directorul Dl. Victor Cojuhari. Dl Victor Cojuhari activează în 

calitate de administrator în baza Statutului Societății înregistrat la 06.11.2009. 

 

Numărul total al angajaților permanenți a Societății la data de 31 Decembrie 2011 este de 14 

persoane din care angajați ai Departamentului Audit 12 persoane. 

 

Numărul persoanelor care dețin certificate internaționale ale contabililor profesioniști este de 4 

persoane – Manager Audit Dna Natalia Șarpi, Manager Audit Dna Xenia Cobet, Supervisor Dna 

Irina Litra, Dl Ion Efros Senior Audit. 

 

Societatea utilizează următoarele limbi în activitatea de audit: Română, Engleză si Rusă. 

 

Societatea este membră al ACAP. 

 

Lista cu entităţile de interes public pentru care au fost efectuate misiuni de audit asupra situațiilor 

financiare pe parcursul anului 2011: 

 

  



BC Victoria Bank SA 

 

BC Banca Sociala SA 

 

Orange Moldova 

 

Descrierea reţelei şi acordurilor legale şi structurale din reţea 

Despre Deloitte 

Deloitte & Touche  S.R.L. este societatea membră din Republica Moldova(“Firma”) a rețelei 
Deloitte. “Rețeaua Deloitte” este compus din firme membre ale Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
o societate britanică limitată prin garanție (denumită în continuare “DTTL”).   

"Deloitte" este brand-ul sub care zeci de mii de specialiști din firme independente din întreagă lume 

colaborează pentru a oferi servicii clienților in următoarele domenii - audit, consultanta, consultanta 

financiara, managementul riscului si taxe. Aceste firme sunt firmele membre Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitata din Marea Britanie. Fiecare firma 

membra oferă servicii intr-o anumita zona geografica si este supusa legislației si reglementarilor 

profesionale din tara/tarile respective. DTTL nu furnizează servicii clienților. DTTL si firmele 

membre sunt persoane juridice separate si independente, prin urmare acestea nu au nici o 

obligație fata de celelalte firme membre. DTTL si firmele membre nu își asuma responsabilitatea 

fata de actele sau omisiunile celorlalte firme membre. Fiecare firma membra DTTL este structurata 

in mod diferit conform legislației naționale, reglementarilor, practicilor cotidiene si altor factori, si 

poate furniza servicii in zonele de activitate prin intermediul sucursalelor, filialelor si/sau altor 

entități. 

Accesând www.deloitte.com/about puteți vedea descrierea structurii legale a Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited și firmelor sale member 

Sucursalele și firmele afiliate Deloitte Central Europe Holdings Limited sunt printre cele mai 

importante firme de servicii profesionale din regiune și ofera servicii printr-o echipa de peste 3,700 

de angajați, în mai mult de 41 de birouri din 17 tări. 

 

Despre Deloitte Central Europe 

Deloitte Central Europe este o organizație regionala de entități grupate sub denumirea Deloitte 

Central Europe Holdings Limited, firma membra a Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Europa 

Centrala. Serviciile sunt furnizate de către Deloitte Central Europe Holdings Limited, sucursalele si 

firmele afiliate, care sunt persoane juridice separate si independente. 

Despre Deloitte Moldova 

În Moldova, serviciile sunt furnizate de Deloitte & Touche S.R.L., (numită şi Deloitte Moldova) care 
este afiliată la Deloitte Central Europe Holdings Limited.  
 

 

 

  

http://www.deloitte.com/about


Descrierea sistemului de control al calităţii (politica şi procedurile de control al calităţii 

lucrărilor de audit) existent în societatea de audit, inclusiv eficienţa lor declarată de 

comitetul executiv. 

Compania susține politicile și procedurile de promovare a unei culturi interne bazate pe 

recunoașterea faptului că calitatea este esențială în planificarea și efectuarea angajamentului și 

este stabilit în Manualul de Politici Deloitte (Audit).. Acest sistem include politicile si procedurile 

care abordează responsabilitatea conducerii pentru sistemul de control al calității din cadrul firmei 

de audit, cerințele etice, acceptarea clienților și a misiunilor și continuarea acestora, resursele 

umane, performanța în cadrul misiunilor și monitorizarea..  

Sistemul intern de control al calității are doua sisteme de monitorizare: 

- Analiza de asigurare calității misiunii; 

- Analiza activității firmei membre. 

 

Analiza de control a calității misiunii 

Toate rapoartele de audit asupra conturilor anuale sau asupra conturilor anuale consolidate ale 

entităților de interes public, printre altele, – sunt supuse unei analize de control a calității misiunii 

efectuate de către un partener sau director de audit al Societății cu experiență și calificări 

profesionale suficiente și corespunzătoare, înainte de emiterea raportului. 

 

O analiză de control a calității misiunii cuprinde o revizuire a raportului de audit și a situațiilor 

financiare sau a altor informații financiare care fac obiectul raportului, a planului de audit sau 

echivalent, a rezumatului procedurilor de audit sau echivalent, a documentelor de lucru selectate și 

a altor documente considerate necesare cum ar fi contractul pentru servicii. Această revizuire 

include și o discuție cu partenerul care conduce misiunea de audit, cu privire la aspectele 

semnificative identificate în timpul misiunii de audit sau de revizuire. În cazul în care riscul misiunii 

este evaluat ca fiind mai mare sau mult mai mare decât normal, este necesară o revizuire mult mai 

aprofundată, inclusiv revizuirea documentelor de lucru corespunzătoare care se concentrează 

asupra riscurilor identificate. 

 

Raportul de audit poate fi emis numai dacă cel care a efectuat analiza este mulțumit de 

raționamentele și concluziile exprimate de echipa de audit și de respectarea Standardelor 

Naționale de Audit a Republicii Moldova, Standardele Internaționale de Audit și alte reguli și 

regulamente relevante. 

 

Revizuirea activității firmei membre 

Societatea este responsabilă pentru revizuirea  activității . DTTL  oferă îndrumare și supraveghere 

cu privire la planurile și procedurile de revizuire.. Coordonarea și administrarea generală a 

programului de revizuire a activității este responsabilitatea directorului regional de revizuire. Cel 

puțin o dată la trei ani societatea efectuează revizuirea practicii sale. Planul de analiză a practicii, 

procesul și rezultatele este revizuit  și concordat de către un partener din alta firmă membră 

(„partener corcondant”). Partenerul concordant cărui i se atribuie această responsabilitate lucrează 

îndeaproape cu directorul regional de revizuire în supravegherea planificării și performanței 

examinării practicii.  

 

  



Obiectivele revizuirii activității firmei membre sunt: 

 

Revizuirile angajamentelor individuale constau din discuțiile cu partenerii și/ sau managerul 

responsabil de angajament și verificarea rapoartelor aferente, foilor de lucru, si, unde este cazul, 

fișierelor de corespondență. 

 

Angajamentele sunt verificate pentru: 

 

- a determina dacă procedurile de control au fost aplicate în mod corespunzător la astfel de 

angajamente ; 

- evaluarea de adecvare a punerii în aplicare abordării de audit, inclusiv conformitatea cu politicile 

și procedurile cuprinse în manualul de politica a companiei i; 

- monitorizarea  respectării legilor aplicabile locale, și;  

- evaluarea calității serviciilor furnizate către client 

 
Rezultatele revizuirii calității 

Constatările și recomandările rezultate din revizuirile calității sunt prezentate într-un raport de 

revizuire a practicii și într-o scrisoare a Societății către CEO. Scopul scrisorii către conducere este 

de a face sugestii de îmbunătățire ca răspuns la constatările făcute. Societatea abordează 

constatările în raportul de revizuire scrisoare către conducere a practicii prin elaborarea unui plan 

de acțiune detaliat ce prezintă acțiunile de întreprins, persoana (persoanele) responsabilă 

(responsabile) și timpul necesar pentru implementarea recomandărilor conținute în scrisoarea 

către conducere privind revizuirea practicii, când este cazul. 

 

În plus, Societatea comunică cu partenerul relevant și cu alți membri relevanți ai personalului 

deficiențele (dacă există) constatate ca rezultat al revizuirii practicii și recomandări pentru acțiuni 

corespunzătoare de remediere. Societatea comunică de asemenea anual rezultatele revizuirii 

practicii și considerații și evaluarea permanentă a sistemelor de control al calității către partenerii 

săi și către alte persoane corespunzătoare din interiorul Societății. 

 

Declarație Comitetului Executiv 

Comitetul Executiv al Societății se declară mulțumită că sistemul intern de asigurare a calității 

descris mai sus funcționează eficient în ceea ce privește obținerea unei asigurări rezonabile că 

Societatea și personalul acesteia respectă standardele profesionale aplicabile și de cerințele de 

reglementare și legale și că rapoartele de audit emise sunt corespunzătoare în circumstanțele 

date. 

 

Data efectuării ultimului control independent a calitativi angajamentelor 

Până la data de 31 Decembrie 2011 ultimul control independent al calității angajamentelor s-a 
efectuat intern în Iunie 2010 si următorul este planificat să fie efectuat in Iunie 2013. 

 
Declarația cu privire la politicile urmate de către Societate in privința educației continue a 

auditorilor care efectuează audit in numele Societății.  

Deloitte and Touche S.R.L. oferă educație continua tuturor auditorilor și asistenților auditorilor. 

Programul educației continue cuprinde atât sesiuni de training organizate de Deloitte cât și instruiri 

si lecții externe. Societatea monitorizează si înregistrează permanent statusul cursurilor interne si 

externe urmate de angajați.  

 
  



 
Declarația cu privire la practicile Societății referitor la asigurarea independentei si 

confirmarea efectuării revizuirii interne a conformității cu cerințele față de independență. 

 

Societatea menține politici de independență, care includ efectuarea anumitor verificări anuale .  

 

Politicile de independență conțin următoarele măsuri: 

 

-  Fiecare profesionist trebuie să semneze o declarație de independență în fiecare an. Declarația 

este dată la 31 mai. În plus, declarații de independență similare sunt obținute de la noii angajați și 

de la cei care părăsesc Societatea. 

- Tot personalul de conducere și mai sus, trebuie să-și declare interesele financiare la Sistemul 

Global de Monitorizare de Independență . Portofoliul fiecărei persoane este verificat cu o listă 

electronică a clienților de audit, pentru a verifica dacă proprietatea respectivă este permisă 

conform regulilor de independență aplicabile; 

- Toți profesioniștii trebuie să parcurgă o sesiune de pregătire în sistem electronic cu privire la 

regulile de independență și;  

- Procesele de acceptare a clienților și a misiunilor sunt utilizate pentru a verifica dacă 

independența nu este afectată. 

  

În plus față de monitorizarea continuă a conformității cu politicile de independență, se efectuează 

anual inspecții și proceduri privind independența asupra unui eșantion de profesioniști și membri  

de conducere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



Anexă  
la Indicaţiile metodice aprobate 

 prin Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din decembrie 2008  

   
Nr. de ieşire________  
Data „27” aprilie  2012  
   

Informaţia privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor  
de audit a Deloitte & Touche SRL pentru perioada de gestiune 2011. 

 
Partea I. Informaţii generale 

 

Nr. 
d/o 

Informaţii solicitate Răspuns 

01. Adresa juridică Bd.Ștefan cel Mare,65,of.300 
Chișinău, MD-2001, Moldova 

02. Adresa sediului Bd.Ștefan cel Mare,65,of.300 
Chișinău, MD-2001, Moldova 

03. Codul fiscal 1003600137285 

04. Adresa poştală Bd.Ștefan cel Mare,65,of.300 
Chișinău, MD-2001, Moldova 

05. Numerele de telefon, fax, adresa 
electronică, pagina web 

+373(22)27 03 10,+373(22)27 03 11 
www.deloitte.com 

06. Numele, prenumele directorului Victor Cojuhari 

07. Persoana responsabilă de întocmirea 
Informaţiei 

Natalia Șarpi 

08. Date privind înregistrarea de către Camera 
Înregistrării de Stat şi codul IDNO atribuit 

Înregistrat pe data de 29.01.1998 cu IDNO-
1003600137285 

09. Date privind acţionarii (asociaţii) şi cota pe 
care o deţin în capitalul social 

Singur fondator  S.C. Deloitte Consultanțâ 
S.R.L.  înregistrată la Registrul Comerțului in 
Romania sub numărul J 40/8360/1992 

10. Numărul total de contracte privind 
efectuarea auditului rapoartelor financiare 
pentru perioada de gestiune raportată, 
inclusiv numărul contractelor pentru 
auditul rapoartelor financiare întocmite 
conform SIRF şi conform SNC 

15 (SIRF 12, SNC 2) 
 
 
 

11. Numărul total de angajaţi la sfârşitul 
perioadei de gestiune, inclusiv auditori 
certificaţi 

 14 (inclusiv auditori certificați – 4) 

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

Societatea nu este parte la o asociație 
profesionala a auditorilor sau a societăților de 
audit 

13. Informaţii privind auditorii certificaţi: 

 
Nr. 
d/o 

 
Numele, 

Prenumele 
auditorului 

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

Instruirea 
profesio-

nală 
continuă a 
auditorilor 
(nr. de ore; 
organizaţia, 
instituţia ce 
a efectuat 
instruirea) 

Aparte-
nenţa 

auditoru-
lui la o 

asociaţie 
profe-

sională a 
audito-
rilor şi 

societă-
ţilor de 
audit 

Auditul 
general 

Auditul 
institu-
ţiilor 

financi-
are 

Auditul 
compani- 

ilor de 
asigurare 

Auditul 
partici-
panţilor 

profesionişti 
la 

piaţa 
valorilor 

mobiliare 

1. Victor AG AIF 0010 -//- -//-  74 ore, -//- 



Cojuhari 000238 
din 

08.02.200
8  

din 
23.07.201

0 

ACAP 

14. Deţinerea licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de audit 

Nr. 
d/o 

 
Genul de activitate 

 
Seria, 

Numărul 

 
Data eliberării 

Termen de 
valabilitate 

1. Auditul agenților economici 
(auditul general), auditul 
instituțiilor financiare 

A MMII 
 

024844 

11 Mai 2007 11 Mai 2012 

2...     

 
  



Partea II. Activitatea profesională 
 

Nr. 
d/o 

Întrebare Răspuns 

01. Au fost încheiate contracte privind 
efectuarea auditului rapoartelor financiare: 
 
a) pînă la primirea licenţei pentru 
desfăşurarea activităţii de audit? 

 
 
 
Nu este cazul. 

b) după expirarea termenului de valabilitate 
a licenţei pentru desfăşurarea activităţii de 
audit? 

Nu este cazul. 

02. Au fost înregistrate cazuri de suspendare 
sau retragere a licenţei pentru desfăşurarea 
activităţii de audit? 

Nu este cazul. 

03. Au fost înregistrate cazuri de divulgare a 
informaţiei conţinută în documentele de 
lucru, considerată confidenţială, terţelor 
persoane fără acordul clientului? 

Nu este cazul. 

04. Care este modalitatea de asigurare a 
riscului de audit (conform prevederilor art. 9 
al Legii 
nr. 61-XVI din 16.03.2007 cu privire la 
activitatea de audit (în continuare – Lege)? 

Pentru asigurarea riscului de audit s-a 
încheiat contract de asigurare facultativa 
pentru perioada 1.01.2010-31.12.2010 de 
răspundere civilă profesională cu Societatea 
Internațională de Asigurări “MOLDASIG” 
(Contractul ARP/32-22) 

05. Au fost utilizate în perioada de gestiune 
lucrările: 
a) altui auditor? 

Nu este cazul. 

b) de audit intern? Nu este cazul. 

c) expertului? 
Dacă răspunsul este "Da", indicaţi 
angajamentul de audit în cadrul căruia au 
fost utilizate, rolul auditorului sau expertului 
în cadrul angajamentului respectiv, numele 
auditorului (expertului). 

Nu este cazul. 

06. Care sunt domeniile de desfăşurare a 
activităţii de audit pentru perioada de 
gestiune? 

Tipurile de audit (indicaţi numărul de 
angajamente) 

Obligatoriu solicitat 

a)auditul general 0 13 

b) auditul companiilor de asigurare 0 0 

c) auditul instituţiilor financiare 2 0 

d) auditul participanţilor profesionişti la 
piaţa valorilor mobiliare 

0 0 

07. A avut loc în decursul perioadei de gestiune 
prestarea următoarelor servicii conexe: 
 
a) examinare limitată (indicaţi numărul de 
angajamente)? 

 
 
 
 
 
1 

b) proceduri convenite (indicaţi numărul de 
angajamente)? 

1 

c)întocmirea rapoartelor financiare (indicaţi 
numărul de angajamente)? 

1 

08. A avut loc în decursul perioadei de gestiune 
prestarea, pe lângă activitatea de audit, a 
serviciilor prevăzute de art. 6 al Legii: 
 
a) de organizare, de restabilire şi de ţinere 

 
 
 
 
 



a evidenţei contabile (indicaţi numărul de 
angajamente)? 

Nu este cazul. 

b) de acordare a asistenţei la 
automatizarea evidenţei contabile (indicaţi 
numărul de angajamente)? 

Nu este cazul. 

c) de expertiză contabilă (indicaţi numărul 
de angajamente)? 

Nu este cazul. 

d) de planificare fiscală şi de calcul a 
obligaţiilor de plată la buget, de întocmire a 
declaraţiilor fiscale (indicaţi numărul de 
angajamente)? 

Nu este cazul. 

e) de analiză a activităţii economico-
financiare (indicaţi numărul de 
angajamente)? 
 

Nu este cazul. 

f) de consultanţă şi deservire informaţională 
în probleme ce ţin de domeniul legislaţiei 
financiare şi fiscale (indicaţi numărul de 
angajamente)? 

Nu este cazul 

g) de elaborare şi propagare a materialelor 
metodice, a recomandărilor privind evidenţa 
contabilă, impozitarea, auditul (indicaţi 
numărul de angajamente)? 

Nu este cazul. 

h) de asistenţă juridică în probleme de 
activitate economico-financiară (indicaţi 
numărul de angajamente)? 

Nu este cazul. 

i) de asistenţă în domeniul managementului 
(indicaţi numărul de angajamente)? 

Nu este cazul. 

j) de asistenţă în administrare, reorganizare 
şi lichidare (indicaţi numărul de 
angajamente)? 

Nu este cazul. 

k) de consultanţă în administrarea 
investiţiilor, în analiza proiectelor 
investiţionale (indicaţi numărul de 
angajamente)? 

Nu este cazul. 

09. Indicaţi care servicii dintre cele enumerate 
în punctul 08 mai sus, au fost prestate 
pentru entităţile auditate. 

Nu este cazul. 

10. Indicaţi care alte tipuri de servicii, ce nu au 
fost enumerate mai sus, au fost prestate în 
decursul perioadei de gestiune. 
Asistență în implementarea IFRS 

1 

 
  



Partea III. Asigurarea calităţii lucrărilor de audit 

Nr. 
d/o 

Cerinţe Comentarii 

01. Elaborarea şi implementarea politicilor 
şi procedurilor 

 

 1.1. Descrieţi procesul de elaborare, 
documentare şi implementare a politicilor şi 
procedurilor de control al calităţii lucrărilor 
de audit, inclusiv indicaţi: 
● tipul (ordin, dispoziţie etc.), numărul, data 
emiterii şi denumirea documentului ce 
confirmă punerea în aplicare a politicilor şi 
procedurilor de control al calităţii, 
● persoanele responsabile de elaborarea, 
documentarea şi implementarea 
documentului, 
● procedura de aprobare a documentului. 

Societatea aplica sistemul intern de control 
al calității elaborate de Deloitte si inclus in 
Manualul Politicilor Deloitte publicat in iulie 
2007 modificat ultima data in Noiembrie 
2007, Septembrie 2008, Decembrie 2008, 
Ianuarie 2009, Mai 2009, Octombrie 2009, 
Ianuarie 2010, Februarie 2010 Mai 2010. 
Iulie 2010, Octombrie 2010, Ianuarie 2011, 
Martie 2011, iulie 2011, Octombrie 2011 si 
manualul Procedurilor de Audit al Deloitte 
publicat în Octombrie 2009 modificat ultima 
data in Iulie și Septembrie 2010 care este in 
totalitate conform cu cerințele Standardelor 
Internaționale de Audit și este aplicabil 
pentru auditurile situațiilor financiare sau alte 
informații financiare istorice începând cu sau 
dupa 15 Decembrie 2009.  

1.2. Indicaţi metodele, scopul şi frecvenţa 
procesului de comunicare a politicilor şi 
procedurilor către toate persoanele 
relevante. 

Pentru asigurarea continua a conformității cu 
procedurile Deloitte, comunicarea politicilor 
si procedurilor se efectuează prin intermediul 
unei baze de proceduri, actualizarea căreia 
se efectuează în mod automatizat, precum și 
prin asigurarea educației continue a 
personalului. 

02. Independenţa  

 2.1. Numiţi procedurile ce asigură faptul că 
auditorii, care sunt implicaţi în exercitarea 
unui angajament ce necesită exprimarea 
opiniei asupra informaţiei financiare, sunt 
liberi de orice interes care ar putea fi 
considerat ca fiind incompatibil cu 
onestitatea, obiectivitatea şi independenţa 

În scopul de a menține conformitate cu 

standardele și regulile profesionale aplicabile 

și cerințele legale, Societatea este 

responsabilă să pentru verificarea că 

angajații sai sunt independent în mod 

corespunzător.  

 

Cerințele independenței aplicate de către 

societate sunt în concordanță cu Codul de 

Etică a Federației Contabililor Internaționali 

(“FCI”)Respectarea Manualului de Politici a 

DTT (“MPD”) este egal cu respectarea 

Codului de Etică FCI. 

   

DTTL cât și Societatea mențin politici de 

independență, care includ efectuarea 

anumitor verificări anuale .  

 

Politicile de independență conțin 

următoarele măsuri: 

 

-  Fiecare profesionist trebuie să semneze o 

declarație de independență în fiecare an. 

Declarația este dată la 31 mai. În plus, 

declarații de independență similare sunt 

obținute de la noii angajați și de la cei care 

părăsesc Societatea. 



- Toți profesioniștii începând de la nivelul de 

manager în sus, trebuie să-și declare 

interesele financiare într-un sistem electronic 

de urmărire a intereselor financiare specific 

DTTL. Portofoliul fiecărei persoane este 

verificat cu o listă electronică a clienților de 

audit, pentru a verifica dacă proprietatea 

respectivă este permisă conform regulilor de 

independență aplicabile; 

- Toți profesioniștii trebuie să parcurgă o 

sesiune de pregătire în sistem electronic cu 

privire la regulile de independență și;  

- Procesele de acceptare a clienților și a 

misiunilor sunt utilizate pentru a verifica dacă 

independența nu este afectată. 

  

În plus față de monitorizarea continuă a 
conformității cu politicile de independență, se 
efectuează anual inspecții și proceduri 
privind independența asupra unui eșantion 
de profesioniști și membri de conducere. 

2.2. Numiţi procedurile ce asigură faptul că 
societatea de audit este independentă de 
entităţile pentru care se prestează un 
angajament ce necesită exprimarea opiniei 
asupra informaţiei financiare 

- Orice acceptare de angajament include o 
confirmare a independenței Societății 
precum și a membrilor echipei de audit. 

- Tot personalul de conducere și mai sus, 

trebuie să-și declare interesele financiare la 

Sistemul Global de Monitorizare de 

Independență. Portofoliul fiecărei persoane 

este verificat cu o listă electronică a clienților 

de audit, pentru a verifica dacă proprietatea 

respectivă este permisă conform regulilor de 

independență aplicabile; 

- Toți profesioniștii trebuie să parcurgă o 

sesiune de pregătire în sistem electronic cu 

privire la regulile de independență și;  

- Procesele de acceptare a clienților și a 
misiunilor sunt utilizate pentru a verifica dacă 
independența nu este afectată. 

2.3. Numiţi procedurile ce asigură faptul că 
experţii implicaţi într-un angajament ce 
necesită exprimarea opiniei asupra 
informaţiei financiare sunt independenţi 

Redat in punctele 2.1 si 2.2. 

2.4. Numiţi procedurile ce permit de a 
identifica, raporta şi soluţiona apariţia 
factorilor externi ce pot conduce spre 
încălcarea principiului independenţei 

Procese de acceptare a clientului si 
angajamentului sunt utilizate de Societate 
pentru a se asigura că nu se încalcă 
principiul independenţei. 

 2.5. Numiţi procedurile ce asigură faptul că 
în cazul prestării altor servicii concomitent 
cu efectuarea angajamentelor ce necesită 
exprimarea unei opinii, nu se încalcă 
principiul independenţei 

Procese de acceptare al angajamentului 
sunt utilizate de Societate pentru a se 
asigura ca nu se încalcă principiul 
independenţei. 
 
Pentru toate serviciile care urmează să fie 
efectuate, Societatea urmează politicile DTT 
cu privire la cerințele de independență, în 
conformitate cu care o evaluare a impactului 
cu privire la independența noastră este 
întotdeauna efectuată și amenințările la 



adresa independenței noastre sunt 
identificate împreună cu factorii pentru a le 
atenua. 

 2.6. Menţionaţi dacă procedurile aferente 
punctelor 2.1.-2.5. sunt documentate. 
Numiţi formularele (documentele) utilizate 
pentru realizarea procedurilor de mai sus. 

Procedurile menționate sânt documentate în 
conformitate cu cerințele Manualului de 
Politici a Deloitte care include proceduri 
distincte de Acceptare a Clientului și 
Angajamentului pentru fiecare angajament 
documentate într-un Sistem de Management 
a Riscului accesat prin internet. 

03. Aptitudini şi competenţă  

 3.1. Numiţi procedurile care asigură faptul 
că stagiarii ce sunt implicaţi în efectuarea 
angajamentelor ce necesită exprimarea 
unei opinii corespund cerinţelor de 
competenţă. Includeţi descrierea 
procedurilor de recrutare, angajare, 
dezvoltare continuă şi evaluare a 
stagiarilor. 

Deloitte asigură educație continuă pentru toți 
angajații din audit inclusiv si stagiarilor in 
audit. Programul de educație continua 
conține: sesiuni de training organizate de 
Deloitte și lecții și instruiri externe. 
Societatea monitorizează și înregistrează 
permanent statusul cursurilor externe și 
interne urmate de către angajați. 

3.2. Numiţi procedurile ce determină că 
experţii angajaţi pentru a participa la 
efectuarea angajamentelor ce necesită 
exprimarea unei opinii, posedă cunoştinţe, 
abilităţi şi experienţa necesară pentru 
asemenea angajamente 

Se efectuează verificarea reputației 
experților implicați în angajamente de audit 
inclusiv verificarea valabilității certificatelor 
profesionale deținute și suficiența 
cunoștințelor capacităților și experienței 
necesare pentru angajamnet. De asemenea 
astfel de experți sunt supuși procedurilor de 
evaluare a independenței conform politicilor 
Deloitte. 

3.3. Numiţi procedurile care asigură că 
cerinţele faţă de instruirea profesională 
continuă a personalului implicat în 
angajamente ce necesită exprimarea unei 
opinii, sunt respectate 

Deloitte asigură educație continuă pentru toți 
angajații profesionali. Programul de educație 
continua conține: sesiuni de training 
organizate de Deloitte și lecții si instruiri 
externe. Societatea permanent 
monitorizează și înregistrează statusul 
cursurilor externe și interne urmate de către 
angajați precum si conformitatea lor DPC 
(dezvoltarea profesională continuă), care 
este , de asemenea, impusa de organismele 
profesionale cum ar fi ACCA (Asociația 
Contabililor Autorizați), etc. 

3.4. Menţionaţi dacă procedurile aferente 
punctelor 3.1. - 3.3. sunt documentate. 
Numiţi formularele (documentele) utilizate 
pentru realizarea procedurilor de mai sus. 

Procedurile menționate sunt documentate în 
conformitate cu cerințele Manualului de 
Politici a Deloitte și o evidență clară este 
menținut de către fiecare angajat.  

04. Desemnarea (repartizarea) lucrărilor  

 4.1. Numiţi procedurile aferente formării şi 
supravegherii activităţii grupului de 
persoane ce sunt implicate într-un 
angajament ce necesită exprimarea unei 
opinii 

Partenerul Angajamentului de Audit este 
responsabil pentru completarea cu personal 
al Angajamentului. În dependență de 
complexitatea angajamentului de audit 
echipa constă din: Partenerul 
Angajamentului, Managerul Angajamentului, 
Coordonator al Angajamentului și auditori 
asistenți - această structură asigură 
supravegherea multifuncțională a echipei de 
audit. 
Repartizând echipa de audit, Partenerul 
angajamentului trebuie sa fie satisfăcut ca, 
echipa de audit și orice Expert audit, care nu 
face parte din echipă în mod colectiv au 
competențele și capacitățile să: 



- efectueze auditul în conformitate cu 
manualul societății și Standardele 
profesionale și regulile legale și cerințele 
aplicabile. 
- să facă posibil emiterea unui raport de 
audit adecvat în circumstanțele care 
urmează să fie emise. 

4.2. Numiţi procedurile de minimizare a 
riscului de audit aferent angajamentelor ce 
necesită exprimarea unei opinii 

Procedurile care asigură minimizarea riscului 
de audit sunt prevăzute în Manualul 
Procedurilor de Audit al Societății și sunt 
clasificate în următoarele categorii: 
- Activități Preliminare Angajamentului (ce 
includ Estimarea Riscului Angajamentului, 
Proceduri de Acceptare sau menținere, 
stabilirea termenilor angajamentului, 
stabilirea echipei de audit); 
- Planificarea Auditului (ce include 
Elaborarea strategiei generale de audit, 
determinarea pragului de materialitate, 
estimarea continuității activității a companiei, 
înțelegerea businessului și mediului 
companiei, înțelegerea politicilor contabile a 
companiei, înțelegerea sistemului de control 
intern, efectuarea procedurilor specifice de 
identificare a fraudelor, clasificarea nivelului 
de utilizare a sistemelor informatice, analiza 
preliminară a activității, estimarea riscului la 
nivelul erorilor potențiale); 
- Efectuarea Auditului (include proceduri de 
evaluarea a eficienței sistemului de control 
intern, considerente privind continuitatea 
activității, efectuarea procedurilor de audit de 
esență, teste de detalii, revizuirea situațiilor 
financiare); 
- Concluzionare și raportare (include 
evaluarea suficienței scopului lucrărilor 
efectuate, evaluarea impactului erorilor 
rămase necorectate, revizuirea 
evenimentelor ulterioare, declarațiile 
managementului, întocmirea sumarului de 
audit, întocmirea raportului de audit, 
întocmirea comunicărilor externe, control 
asupra procesării raportului); 
- activități ulterioare angajamentului.  

4.3. Numiţi procedurile ce asigură că toate 
persoanele implicate în angajamente ce 
necesită exprimarea unei opinii (inclusiv 
experţii), au primit indicaţii adecvate privind 
efectuarea angajamentului şi au fost în mod 
eficient supravegheate 

Pentru fiecare angajament se elaborează o 
Strategie Generala de audit de către 
persoana responsabila de angajament 
(partener), cu asistența membrilor echipei și 
ținându-se cont de indicațiile specifice fin 
Manualul Procedurilor de Audit a Societății și 
detaliilor un instrument de proprietate știut 
ca Sistem de Audit/2, care include o 
abordare de audit, documente comune, care 
permite tehnologia software. La începutul 
angajamentului Strategia este comunicata 
tuturor persoanelor implicate in angajament. 
In baza acestei Strategii generale se 
elaborează programe detaliate a 
procedurilor de audit care sunt distribuite 
membrilor echipei. Fiecare membru a 
echipei este responsabil de completarea și 



semnarea programelor de lucru indicând 
lucrările efectuate , deficiențele identificate și 
alte informații relevante. 

4.4. Numiţi procedurile aferente 
documentării procesului de supraveghere a 
lucrărilor de audit 

In baza Strategii generale se elaborează 
proceduri detaliate (programe de audit 
model) de audit care sunt distribuite 
membrilor echipei. Fiecare membru al 
echipei este responsabil de completarea i 
programelor de audit model indicând 
lucrările efectuate , deficiențele identificate și 
alte informații relevante, care sunt revizuite 
de un membru a echipei cu mai multă 
experiență. 

4.5. Menţionaţi dacă procedurile aferente 
punctelor 4.1. - 4.4. sunt documentate. 
Numiţi formularele (documentele) utilizate 
pentru realizarea procedurilor de mai sus. 

Procedurile menționate sunt documentate in 
conformitate cu cerințele Manualului de 
Politici a Societății. Pentru detalii referitor la 
documentele utilizate vedeți punctele de mai 
sus. 

  



05. Delegarea lucrărilor (gestiunea, 
supravegherea şi controlul calităţii 

lucrărilor de audit la toate nivelurile) 

 

 5.1. Numiţi procedurile aferente 
documentării procesului de planificare a 
unui angajament de audit 

Elaborarea planului de audit de obicei 
implică următoarele activități: 
- Evaluarea riscului la nivelul erorilor 
potențiale; 
- Planificarea strategiei de control; 
- Planificare procedurilor de esența. 
Planul de Audit este sumarizat într-un 
Memorandum al Planului de Audit. 

5.2. Numiţi procedurile ce iau în 
considerare următoarele componente ale 
procesului de planificare a unui audit: 
a) informaţia ce se referă la genul de 
activitate şi la mediul în care activează 
entitatea auditată; 
b) politica de contabilitate şi procesele de 
lucru existente în cadrul entităţii auditate; 
c) metodele de ţinere a contabilităţii a 
entităţii auditate; 
d) nivelul planificat estimat al riscului de 
control; 
e) pragul de semnificaţie estimat la nivel de 
rapoarte financiare; 
f) condiţiile care pot cere extinderea sau 
modificarea procedurilor de audit, cum ar fi 
de exemplu, existenţa riscului legat de 
denaturările semnificative la nivel de 
rapoarte financiare sau existenţa 
tranzacţiilor cu părţile legate 

Aceste proceduri se iau in considerație in 
procedura de completare a Strategiei si a 
Planului de Audit. 

 

5.3. Numiţi procedurile care cer luarea în 
considerare a rezultatelor auditelor 
precedente care afectează auditul curent 

Memorandumul cu privire la  Strategia de 
Audit și Memorandumul cu privire la 
Planificarea Auditului conțin cerințele 
menționate. 

5.4. Numiţi procedurile de comunicare a 
informaţiilor relevante către conducerea 
entităţii auditate 

Comunicarea despre cele identificate 
(depistate) se efectuează in formă verbala 
ori în raportările scrise prin intermediul unei 
Scrisori către Conducere ori alte forme 
scrise de comunicare către Conducere. În 
cazul în care comunicarea celor identificate 
(depistate) este în formă verbala, obligatoriu 
se documentează in documentele de lucru 
informațiile comunicate si răspunsurile 
obținute pe marginea acestora. 

5.5. Numiţi procedurile ce permit luarea în 
considerare a riscului de fraudă 

Proceduri de solicitare de informații a 
Conducerii entității asupra următoarelor: 
- Evaluarea Conducerii asupra riscului că 
Situațiile Financiare nu sunt material eronate 
ca rezultat al fraudelor; 
- Procesele implementate de conducere 
pentru identificarea și diminuarea  riscului de 
Fraude în entitate și Controlul Intern stabilit 
de conducere pentru adresarea  acestui risc;  
- Comunicarea Conducerii către Guvernatorii 
entității referitor la procesele implementate 
de identificare si diminuare a riscului de 
Fraude; 
- Comunicarea Conducerii către angajații 
entității referitor la viziunile sale asupra 



practicilor de afaceri și comportamentului 
etic. 
Solicitarea de informații conducerii, 
auditorilor interni, si altor persoane din 
entitate, după caz, pentru a determina daca 
aceștia cunosc cazuri existente sau au 
suspiciuni de Frauda care afectează 
entitatea. Se obține un acord cum 
Guvernarea întreprinderii monitorizează 
procesele antrenate de management pentru 
identificarea și răspunderea riscului de 
fraude. Se întreabă persoanele împuternicite 
cu Guvernarea entității daca cunosc cazuri 
existente sau au suspiciuni de Frauda care 
afectează entitatea. Întrebările si 
răspunsurile specifice determinării Fraudelor 
obținute de la Guvernatori, Conducere, Audit 
Intern si alte parți din cadrul entității sunt 
documentate în foile de lucru a auditorului. 

5.6. Numiţi procedurile aferente planului de 
audit şi programelor de audit. Se utilizează 
planul de audit şi programe de audit pentru 
toate angajamentele de audit? Cine este 
responsabil de verificarea şi aprobarea 
planului de audit şi programelor de audit şi 
cum are loc documentarea aprobării 
respective? 

Planul de audit şi programe de audit se 
utilizează pentru toate angajamentele de 
audit. 
Pentru verificarea planului de audit şi 
programelor de audit este responsabil 
managerul angajamentului iar pentru 
aprobarea acestora este responsabil 
Partenerul de angajament. Verificarea 
programelor de audit este responsabilitatea 
managerului de angajament. Documentarea 
aprobării respective se face prin semnarea 
acestor documente. 

 5.7. Numiţi procedurile ce asigură că erorile 
depistate şi concluziile formulate în cadrul 
unui audit sunt bazate pe dovezi de audit 
suficiente şi adecvate 

Erorile depistate si concluziile formulate în 
cadrul unui audit sunt acumulate in Sumarul 
de Audit si sunt supuse revizuirii de către 
Managerul de angajament si  revizuite și 
aprobate de către Partenerul 
angajamentului. Noi includem în 
documentația de audit toate denaturările 
acumulate în timpul auditului și dacă acestea 
au fost corectate. 

 5.8. Numiţi procedurile aferente obţinerii 
afirmaţiilor scrise de la conducerea entităţii 
auditate 

Noi solicităm Scrisori de Reprezentare de la 
Conducere cu responsabilitățile 
corespunzătoare pentru Situațiile Financiare  
și informarea despre problemele în cauză. 
Se documentează declarațiile scrise ale 
Conducerii Entității referitor la încrederea 
acesteia că efectele erorilor necorectate 
acumulate pe parcursul auditului sunt 
nemateriale atât individual cit și în totalitate 
pentru situațiile financiare. De asemenea, se 
documentează un sumar a acestor erori in 
declarația menționata sau atașat la 
declarația conducerii. 

 5.9. Numiţi procedurile aferente întocmirii şi 
păstrării documentelor de lucru 

Deloitte întocmește și menține documentele 
de lucru care conțin o detaliere suficienta 
pentru a asigura o baza de evidenta 
suficienta pentru raportul de audit și 
concluziile referitor la: 
Afirmațiile semnificative prezente in 
Situațiilor Financiare si in rapoartele de audit 



ale entității; Corespunderea auditului 
efectuat politicilor Deloitte, standardelor 
aplicabile si cerințelor legale; Documentele 
de lucru conțin evidente de audit necesare 
pentru a suporta raportul de audit, acestea 
fiind obținute până la data emiterii raportului 
respectiv.  
Documentele de lucru sunt întocmite in așa 
mod incit sa permită unui auditor cu 
experiență, care nu a avut interacțiune 
anterioară cu Angajamentul, să înțeleagă: 
Natura, timpul si volumul procedurilor de 
audit efectuate pentru a se asigura 
conformitatea cu politicile Deloitte, 
standardele profesionale aplicabile și 
cerințelor legale; Rezultatele procedurilor de 
audit și evidențelor de audit obținute; 
subiectele semnificative ce apar pe 
parcursul Angajamentului de Audit și 
concluziile ce au rezultat. 
Dosarul de audit este completat si arhivat in 
perioada mai scurta dintre (1) 60 zile de la 
data raportului de audit; (2) perioada stabilită 
în standardele profesionale aplicabile si 
cerințele legale. Noi avem politică cu privire 
la Arhivare și arhivam toate dosarele de 
audit în conformitate cu această politică. 

 5.10. Numiţi procedurile aferente procesului 
de obţinere a înţelegerii celor cinci 
componente ale sistemului de control intern 
al entităţii auditate 

Când se planifică un audit se iau în 
considerare următoarele cinci componente a 
controlului intern: 
- controlul mediului 
- procesul de evaluare a riscului entității 
- sistemul de informați, inclusiv procesele de 
activitate aferente, relevant pentru 
raportarea financiară și comunicare 
- controlul activității 
- monitorizarea controlului 
Această abordare ne oferă un cadru util 
pentru noi pentru a considera modul cum 
diferite aspecte a controlului intern a entității 
pot afecta auditul. 
 
Documentarea înțelegerii Sistemului de 
Control Intern a unei companii de obicei se 
efectuează prin prezentarea grafica sau o 
descriere a sistemului, sau o combinație a 
celor doua. Documentația ce se refera la 
înțelegerea sistemului de control intern a 
companiilor auditate de obicei este 
actualizata anual. In obținerea înțelegerii 
asupra sistemului de control intern Deloitte 
documentează următoarele:  
- Elementele cheie a înțelegerii obținute cu 
privire la fiecare Component ale sistemului 
de Control Intern pentru evaluarea riscului 
existentei erorilor semnificative in situațiile 
financiare si pentru elaborarea Procedurilor 
de Audit Ulterioare; 
- Sursele de informație pentru obținerea 
înțelegerii sistemului de control intern; 
- Procedurile de evaluare a riscului efectuate 



pentru obținerea înțelegerii sistemului de 
control intern. 
In obținerea înțelegerii sistemului de control 
intern de asemenea se documentează 
înțelegerea a ceea cum entitatea a răspuns 
la riscurile Tehnologiilor Informaționale, 
inclusiv considerentele noastre referitor la 
suficienta acoperirii riscurilor aferente 
Tehnologiilor Informaționale prin 
implementarea Controalelor Generale pentru 
Computere si Aplicații. 

 5.11. Numiţi procedurile ce asigură 
respectarea standardelor de audit aferente 
emiterii raportului de audit 

 Ca rezultat al auditului, formăm o opinie, cu 
privire daca Situațiile Financiare sunt 
întocmite, in toate aspectele semnificative în 
conformitate cu cadrul de raportare 
financiară.  
 
În scopul de a forma opinia de audit, putem 
concluziona daca am obținut o asigurare 
rezonabilă că situațiile financiare ca un tot 
întreg sunt fără denaturări semnificative, 
datorate fraudei sau erorii. 
 
Se utilizează un formular standard de 
aprobare  al raportului de audit care implica 
confirmarea prin semnătura de către 
persoanele care au verificat conformitatea 
lucrărilor efectuate cu standardele de audit.  

 5.12. Menţionaţi dacă procedurile aferente 
punctelor 5.1.-5.11. sunt documentate. 
Numiţi formularele (documentele) utilizate 
pentru realizarea procedurilor de mai sus. 

Procedurile menționate mai sus sunt 
documentate în conformitate cu cerințele 
Manualului de Politici a Deloitte. Pregătim un 
Memorandum Rezumat Audit. Pentru detalii 
referitor la documentele utilizate vedeți 
punctele de mai sus. 

06. Consultanţa  

 6.1. Numiţi procedurile ce asigură 
consultaţiile solicitate sau voluntare ce se 
referă la informaţii dificile sau neordinare 
(contencioase), inclusiv care este politica 
de încurajare a personalului de a apela la 
consultaţii 

Firma a creat rețele de consultare concepute 
pentru a oferi o asigurare rezonabilă că 
profesioniștii solicită asistență din partea 
persoanelor care au un nivel adecvat de 
cunoștințe, competențe, obiectivitate, 
autoritate și judecată. 
Pe parcursul angajamentului de audit 
Partenerul responsabil de obicei efectuează 
următoarele: 
- Consultă, după necesitate, cu persoanele 
care dețin capacitățile si competentele in (1) 
chestiuni tehnice de contabilitate si audit 
referitor la aplicarea si interpretarea 
standardelor si întrebărilor de raportare sau 
(2) oricare alte chestiuni aferente unui 
angajament de audit, care necesita 
cunoștințe specializate in circumstanțele 
create; 
- Este responsabil pentru asigurarea obținerii 
consultațiilor corespunzătoare de către 
echipa de audit in ceea ce privește chestiuni 
dificile sau disputabile (contencioase); 
- Se asigura ca membrii echipei de audit s-
au consultat corespunzător in cadrul echipei 
precum si cu profesioniști din afara echipei 



care dețin cunoștințele si experiența 
necesara. 

 6.2. Numiţi procedurile de documentare a 
consultaţiilor primite şi concluziilor aferente 

Chestiunile care sunt subiect al consultațiilor 
(inclusiv consultații pe partea de contabilitate 
si audit) si concluziile rezultate sunt 
obligatoriu documentate in foile de lucru a 
auditorului 
Echipa de audit pregătește un rezumat al 
problemei, cercetările efectuate, concluziile 
și baza pentru concluziile documentate în 
registrul de consultare. 

 6.3. Numiţi procedurile de soluţionare a 
diferenţelor de opinie apărute între membrii 
grupului de audit, cei ce au dat consultanţa 
şi persoana responsabilă de angajamentul 
de audit 

In cazul apariției, pe parcursul 
angajamentului,a  diferențelor de opinii care 
pot avea un impact asupra raportului de 
audit, acestea sunt rezolvate in conformitate 
cu cerințele Manualului Politicilor Deloitte. 
 
Concluziile în abordarea diferențelor de 
opinie sunt documentate și implimentate în 
timpul angajamentului. 

 6.4. Menţionaţi dacă procedurile aferente 
punctelor 6.1.-6.3. sunt documentate. 
Numiţi formularele (documentele) utilizate 
pentru realizarea procedurilor de mai sus. 

Procedurile menționate mai sus sunt 
documentate în conformitate cu cerințele 
Manualului de Politici a Societății. Pentru 
detalii referitor la documentele utilizate 
vedeți punctele de mai sus. 

07. Acceptarea şi menţinerea clienţilor  

 7.1. Numiţi procedurile de acceptare a 
noilor clienţi 

Până la acceptarea angajamentului 
Societatea evaluează posibilitatea acceptării 
acestuia considerând următoarele:  
- Independenta; 
- Existenta conflictelor profesionale, legale, 
regulatorii si de business; 
- Disponibilitatea Partenerilor si altor angajați 
profesioniști cu experiența si calificările 
necesare precum si relevant timpului si altor 
resurse necesare pentru prestarea serviciilor 
profesionale cerute; 
- Factorii de risc specifici angajamentului. 

7.2. Numiţi procedurile de examinare a 
clienţilor existenţi 

Pentru angajamentele contractate pentru 
perioade mai mari decât de un an de zile 
posibilitatea continuării acestora este 
evaluată de către Partener cel puțin odată 
pe an. Partenerul angajamentului rămâne 
alert și monitorizează schimbările în factorii 
și condițiile ce apar pe parcursul 
angajamentului care ar putea influența 
negativ evaluarea inițială a riscului aferent 
angajamentului. Pentru angajamentele de 
audit deciziile de continuare se fac la 
începutul și sfârșitul auditului situațiilor 
financiare. 

7.3. Numiţi procedurile de documentare a 
concluziilor şi deciziilor primite referitor la 
acceptarea şi menţinerea clienţilor 

Toate concluziile si deciziile primite referitor 
la acceptarea si menținerea clienților se 
documentează in “Deloitte Risk 
Management System” – un instrument 
special creat pentru automatizarea si 
organizarea procesului de acceptare si 
menținere a clienților.  

7.4. Numiţi procedurile ce determină 
competenţa societăţii de audit de a efectua 

Persoana responsabila de angajament 
(Partenerul) este responsabil sa determine 



auditul, precum şi resursele şi timpul 
necesare pentru audit 

componenta echipei de audit si 
determinarea timpului necesar pentru 
angajament. 

 7.5. Menţionaţi dacă procedurile aferente 
punctelor 7.1.-7.4. sunt documentate. 
Numiţi formularele (documentele) utilizate 
pentru realizarea procedurilor de mai sus. 

Procedurile menționate mai sus sunt 
documentate în conformitate cu cerințele 
Manualului de Politici a Deloitte. Pentru 
detalii referitor la documentele utilizate 
vedeți punctele de mai sus. 

08. Monitorizarea  

 Numiţi procedurile ce asigură monitorizarea 
controlului calităţii lucrărilor de audit 

Firma a stabilit și menține un sistem de 
control al calității pentru a oferi o asigurare 
că: 
- Firmele membre Partenerii lor și 
Personalul profesionist se conformă cu 
standardele profesionale și legale aplicabile 
și cerințele de reglementare. 

- Rapoartele emise de către firmele 

membre sunt adecvate circumstanțelor.  

Rapoartele de audit statutar asupra 

conturilor anuale sau asupra conturilor 

anuale consolidate ale entităților de interes 

public, printre altele, – sunt supuse unei 

analize de asigurare a calității misiunii 

efectuate de către un partener sau director 

de audit al Societății cu experiență și 

calificări profesionale suficiente și 

corespunzătoare, înainte de emiterea 

raportului. 

 

O analiză de asigurare a calității misiunii 

cuprinde o revizuire a raportului de audit și a 

situațiilor financiare sau a altor informații 

financiare care fac obiectul raportului, a 

planului de audit sau echivalent, a 

rezumatului procedurilor de audit sau 

echivalent, a documentelor de lucru 

selectate și a altor documente considerate 

necesare cum ar fi contractul pentru servicii. 

Această revizuire include și o discuție cu 

partenerul care conduce misiunea de audit, 

cu privire la aspectele semnificative 

identificate în timpul misiunii de audit sau de 

revizuire. În cazul în care riscul misiunii este 

evaluat ca fiind mai mare sau mult mai mare 

decât normal, este necesară o revizuire mult 

mai aprofundată, inclusiv revizuirea 

documentelor de lucru corespunzătoare care 

se concentrează asupra riscurilor 

identificate. 

 

Raportul de audit poate fi emis numai dacă 
cel care a efectuat analiza este mulțumit de 
raționamentele și concluziile exprimate de 
echipa de audit și de respectarea 
Standardelor Naționale de Audit, 
Standardele Internaționale de Audit și alte 
reguli și regulamente relevante. 
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