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Scrisoarea conducerii 
 

   

În anul care tocmai a trecut, la nivel mondial, s-au intensificat dezbaterile privind politicile, in legătură cu o 
gamă de aspecte ce afectează societăţile listate, investitorii publici şi profesia de audit. Comisia Europeană a 
emis o serie de cărţi verzi, care ridică întrebări generale cu privire la cadrul de conducere corporativă, 
politica de audit, rolul auditului şi structura pieţei de audit, precum şi conducerea corporativă în cadrul 
instituţiilor financiare. Dezbateri similare au avut loc în multe alte ţări. Ernst & Young continuă să contribuie 
la aceste dezbateri şi la altele care afectează profesia noastră şi părţile interesate. 

Credem că toate aceste dezbateri subliniază importanţa muncii noastre în beneficiul investitorilor şi pieţelor 
de capital funcţionale. 

În cadrul Ernst & Young, credem cu tărie că profesia de audit joacă un rol semnificativ în promovarea 
transparenţei contribuind astfel la consolidarea încrederii în pieţele de capital mondiale şi la stimularea 
creşterii economice. Am considerat oportune procesele independente de supraveghere cu care auditorii s-au 
confruntat la nivel global în ultimul deceniu, deoarece considerăm că acest lucru a contribuit la sporirea 
calităţii activităţii noastre şi că auditorii au devenit mai transparenţi faţă de toate părţile interesate. 

Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit, precum şi Ordinul Ministerului Finanţelor 
nr. 115 din 26 decembrie 2008 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Indicaţiilor metodice aferente 
întocmirii şi prezentării Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit 
şi a Indicaţiilor metodice aferente întocmirii şi prezentării Raportului privind transparenţa societăţii de audit, 
auditorului întreprinzător individual prevăd ca societăţile de audit să publice rapoarte de transparenţă anuale 
în care să prezinte anumite tipuri de informaţii. 

Prezentul Raport de transparenţă pentru 2011 al Ernst & Young Moldova este elaborat conform Legii nr. 61-
XVI din 16 martie 2007 şi Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 115 din 26 decembrie 2008. Raportul se 
referă la anul calendaristic încheiat la 31 decembrie 2011. 

Din acest raport, puteţi afla mai multe informaţii cu privire la sistemul nostru intern de control al calităţii - 
modul în care insuflăm valori profesionale, modul în care efectuăm un audit, procesele noastre de revizuire şi 
consultare şi procesul nostru privind revizuirea calităţii auditului. În cadrul Ernst & Young Moldova 
considerăm binevenită această oportunitate de a implica toate părţile interesate în aceste subiecte 
importante. O conducere puternică este în acest moment, mai mult ca niciodată, de o importanţă vitală 
pentru o piaţă de capital funcţională. 

 
 
 
 
Alexandru Şipitca     Raisa Gonţa 
Administrator     Administrator (auditor calificat) 
Ernst & Young S.R.L. 

27 aprilie 2012 
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Descrierea generală, structura juridică, 
acţionariat şi conducere 

În Moldova, Ernst & Young  SRL este societate cu răspundere 
limitată înregistrată în Chişinău şi firmă membră a Ernst & 
Young Global Limited (EYG sau Global). În acest raport, ne 
referim la noi înşine drept Ernst & Young  Moldova sau 
„Firma” ori „noi” ori „pe noi/nouă/ne/ni".  

Asociatul unic al Ernst & Young Moldova este societatea 
românească Ernst & Young Assurance Services S.R.L., 
înregistrată la 05 iulie 1999, numărul de înregistrare, 
J40/5964/30.06.1999, sediul București, Sector 1, Str. Dr. 
Iacob Felix, Nr. 63-69, etaj 2, România.  

Diferite persoane din cadrul Ernst & Young Moldova ocupă 
funcţii de conducere în firmă. Aceste persoane sunt 
responsabile de toate activităţile curente de management şi 
de aplicarea la nivel naţional a politicilor globale şi regionale. 
Detaliile privind organele de conducere oficiale juridice pot fi 
găsite în Registrul de stat al întreprinderilor din Republica 
Moldova.  

Serviciile prestate 

Ernst & Young Moldova prestează servicii de audit al 
rapoartelor financiare, de consultanţă în domeniul fiscal şi 
financiar, servicii de ţinere a evidenţei contabile şi alte 
servicii în domeniul afacerilor. 

Date referitoare la licenţă  

Activitatea de audit este desfăşurată în baza licenţei seria A 
MMII nr. 029637 eliberată la 16 mai 2006. 

Numărul total de angajaţi 

La data de 31 decembrie 2011, în cadrul Ernst & Young 
Moldova sunt angajate 18  persoane dintre care 12 persoane 
în Departamentul de Audit. 

Numărul de angajaţi ce deţin certificate internaţionale ale 
contabililor profesionişti  

In acest moment în cadrul Ernst & Young Moldova este o 
persoană  care deţine certificat internaţional al contabililor 
profesionişti de tipul Certified Internal Auditor (CIA). 

Limbile utilizate   

Adiţional faţă de limba de stat în cadrul activităţii de audit 
sunt utilizate in principal următoarele limbi: limba engleză şi 
limba rusă. 

 

 

 

Regiunea EMEIA a Ernst & Young cuprinde firmele membre 
ale EYG din 93 de ţări din Europa, Orientul Mijlociu, India şi 
Africa. Ernst & Young  Limited (“EMEIA Limited”), societate 
engleză cu răspundere limitată, este principala entitate de 
conducere a firmelor membre ale EYG din regiunea EMEIA. 
Prin EMEIA Limited se facilitează coordonarea şi cooperarea  
firmelor membre  însă  aceasta nu deține controlul acestora. 
EMEIA Limited este o firmă membră a EYG.  

În Europa, a fost înfiinţată o entitate de tip holding, Ernst & 
Young Europe LLP  (“Ernst & Young Europe”) pentru 
Regiunea EMEIA. Ernst & Young Europe este un parteneriat 
cu răspundere limitată din Marea Britanie, deţinut de 
partenerii firmelor membre ale EYG din Europa. Ernst & 
Young Europe este firmă de audit înregistrată la ICAEW, însă 
nu desfăşoară misiuni de audit şi nu oferă servicii 
profesionale. În măsura permisă de legislaţia şi de 
reglementările naţionale, Ernst & Young Europe a obţinut sau 
va obţine controlul în firmele membre ale EYG din mai multe 
ţări europene din Regiunea EMEIA. Ernst & Young Europe 
este  firmă membră atât a EYG, cât şi a EMEIA Limited.  

De la 30 iunie 2009, Ernst & Young Europe deţine ultimul 
control asupra Ernst & Young Moldova.  

Principalele organisme de conducere din cadrul Ernst & 
Young Europe sunt următoarele: 

Comitetul Executiv European 
Comitetul Executiv European funcţionează, în mod efectiv, ca 
şi Consiliu al Ernst & Young Europe. Acesta are autoritatea şi 
responsabilitatea aplicării strategiei şi gestionării activităţii 
conform celor patru dimensiuni, respectiv, Resurse Umane, 
Calitate, Dezvoltare şi Excelenţă operațională. Este compus 
din Președinte, Directorul General de Operaţiuni pentru 
Europa, Coordonatorii pentru Pieţe, Resurse Umane, 
Managementul Calităţii şi Riscului, coordonatorii 
departamentelor de servicii de audit, asistenţă în afaceri, 
asistenţă în tranzacţii şi asistenţă fiscală, precum şi toţi 
partenerii executivi ai sub-regiunilor europene.  

Consiliul Consultativ European  
Ernst & Young Europe are un Consiliu Consultativ European, 
care este format din mai mulţi parteneri ai firmelor membre 
EYG din Europa. Acesta are rol consultativ pentru Comitetul 
Executiv European cu privire la politici, strategii şi alte arii, 
iar aprobarea acestuia este necesară pentru un număr de 
aspecte semnificative, de exemplu în numirea partenerului 
executiv la nivel european, rapoartele financiare ale Ernst & 
Young Europe şi tranzacţiile importante. 
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Organizarea la nivel de reţea 

Ernst & Young este lider global în domeniul serviciilor de 
audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi în afaceri. La 
nivel global, cei 152.000 de angajaţi ai firmei din peste 140 
de ţări sunt uniţi prin valori comune şi prin angajamentul 
ferm pentru calitate integritate şi scepticism profesional. 
Ernst & Young face diferenţa ajutându-şi angajaţii, clienţii şi 
comunităţile să îşi atingă potenţialul. În piaţa globală din 
prezent, abordarea noastră integrată este deosebit de 
importantă în furnizarea unor audituri multinaţionale de 
înaltă calitate, care se pot desfăşura în jurisdicţii multiple. În 
continuare în raportul nostru, menţionăm elementele 
centrale ale cadrului nostru de calitate, care ne sprijină în 
furnizarea unor servicii unitare, de înaltă calitate.  

În acest raport, Ernst & Young se referă în mod colectiv la 
organizaţia globală a firmelor membre ale Ernst & Young 
Global Limited (EYG sau Global), o societate cu răspundere 
limitată din Marea Britanie. EYG este entitatea centrală a 
reţelei Ernst & Young şi coordonează firmele membre şi 
cooperarea dintre acestea. EYG nu oferă servicii clienţilor. 
Obiectivele sale includ promovarea furnizării, de către firmele 
sale membre, a unor servicii unitare, de înaltă calitate către 
clienţi, la nivel global. Fiecare firmă membră este o entitate 
individuală din punct de vedere legal. Obligaţiile şi 
responsabilităţile firmelor membre sunt guvernate de 
reglementările EYG şi de alte acorduri.  

Firmele membre ale EYG sunt grupate în patru regiuni 
geografice: America, Asia-Pacific, EMEIA (Europa, Orientul 
Mijlociu, India şi Africa) şi Japonia. Aceste regiuni includ un 
număr de sub-regiuni, care sunt alcătuite la rândul lor din 
firme membre sau din divizii ale acestora. 

Ernst & Young Moldova aparține de Regiunea EMEIA, care 
include firme membre din 93 de ţări. În cadrul Regiunii EMEIA 
există 12 sub-regiuni. Ernst & Young Moldova face parte din 
Sub-regiunea Europa Centrală şi de Sud-Est (CSE). 

Structura organizaţiei globale reflectă principii conform 
cărora rolurile managementului şi guvernanţei trebuie 
separate, iar Ernst & Young, ca organizaţie globală, are o 
strategie comună. 

Principalele organisme globale ale EYG includ: 

Consiliul Consultativ Global 
Consiliul Consultativ Global este principalul organism global 
consultativ al organizaţiei Ernst & Young. Acesta include mai 
mulţi  profesionişti, la nivel de partener, din cadrul firmelor 
membre (denumiţi „parteneri”)  din toate cele patru regiuni 
geografice şi include reprezentanţi independenţi cu atribuţii 
non-executive (RIN). Partenerii, care, în alte condiţii, nu deţin 
funcţii superioare de conducere, sunt aleşi de colegii lor 

pentru o perioadă de trei ani, fiind prevăzută posibilitatea 
unei singure renumiri consecutive. RIN sunt propuşi de un 
comitet dedicat.  Consiliul Consultativ Global oferă 
consultanţă   EYG şi Ernst & Young cu privire la politici, 
strategii şi aspectele de interes public ale proceselor lor 
decizionale. Aprobarea Consiliului Consultativ Global este 
necesară într-un număr de aspecte semnificative care ar 
putea afecta Ernst & Young. 

Comitetul Executiv Global  
Comitetul Executiv Global reuneşte conducerea operațiunilor, 
departamentelor şi a organizării geografice a Ernst & Young. 
Comitetul este condus de Preşedintele şi Directorul General 
(CEO) al EYG şi este format din Directorul General de 
Operaţiuni al EYG; partenerii executivi la nivel regional; 
coordonatorii unităţilor operaţionale la nivel global — 
partenerii executivi la nivel global pentru Resurse Umane, 
Pieţe, Managementul Calităţii şi Riscului, Operaţiuni şi 
Finanţe; şi vicepreşedinţii departamentelor de servicii globale 
— audit, asistenţă în afaceri, asistenţă în tranzacţii şi 
asistenţă fiscală precum şi vicepreşedintele departamentului 
global de politică publică. Comitetul Executiv Global  include, 
de asemenea, un reprezentant al  birourilor din cadrul 
pieţelor emergente. 

Comitetul Executiv Global şi Consiliul Consultativ Global 
aprobă candidaţii  pentru funcţia de Preşedinte, CEO  şi COO 
al EYG şi ratifică numirile partenerilor executivi la nivel 
global. Comitetul Executiv Global  aprobă, de asemenea, 
numirile vicepreşedinţilor departamentelor de servicii 
globale. Consiliul Consultativ Global ratifică numirea oricărui 
vicepreşedinte al departamentelor de servicii globale care 
activează în calitate de membru al Comitetului Executiv 
Global. Mai mult decât atât, Comitetul Executiv Global  
aprobă numirile partenerilor executivi la nivel regional. 
Aceste numiri sunt supuse ratificării de către Consiliul 
Consultativ Global. 

Comisiile Executive Globale  
Conduse de membri ai Comitetului Executiv Global şi reunind 
reprezentanţi din cele patru regiuni, Comisiile Executive 
Globale sunt responsabile cu elaborarea de recomandări 
către Comitetul Executiv Global.  Există comisii pentru 
Resurse Umane, Managementul Calităţii şi Riscului, Pieţe, 
Operaţiuni şi Finanţe, Servicii de Audit, Asistenţă în Afaceri, 
Asistenţă Fiscală şi Servicii de Asistenţă în Tranzacţii. 

Grupul Global pentru Practici 
Acest grup reuneşte membrii Comitetului Executiv Global, 
Comisiilor Executive Globale şi coordonatorii sub-regiunilor. 
Grupul Global pentru Practici asigură înţelegerea în rândul 
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firmelor membre a obiectivelor strategice ale Ernst & Young 
şi funcţionarea lor unitară în cadrul organizaţiei. 

Conform regulamentelor EYG, firmele membre se obligă să 
urmeze obiectivele Ernst & Young, cum ar fi furnizarea unor 
servicii unitare, consecvente, de înaltă calitate, la nivel 
global. În acest scop, firmele membre se obligă să  

implementeze strategiile şi planurile globale şi să păstreze 
minima arie a capacităţii de furnizare a serviciilor. Acestea 
trebuie să respecte standardele, metodologiile şi politicile 
comune, inclusiv cele referitoare la metodologia de audit, 
managementul calităţii şi riscurilor, independenţa, schimbul 
de cunoştinţe, resurse umane şi instrumente de IT.  

În primul rând, firmele membre ale EYG se obligă să îşi 
desfăşoare practicile profesionale în conformitate cu 
standardele profesionale şi etice aplicabile, precum şi cu 
toate cerinţele legale aplicabile.  Acest angajament faţă de 
integritate şi a face ceea ce este corect se bazează pe Codul 
nostru Global de Conduită şi pe Valorile noastre. 

Suplimentar adoptării regulamentelor EYG, firmele membre 
încheie mai multe alte contracte care acoperă aspecte 
referitoare la calitatea acestora de membre ale organizaţiei 
Ernst & Young, cum sunt dreptul şi obligaţia de a folosi 
numele Ernst & Young şi de a face schimb de cunoştinţe.

Firmele membre sunt supuse unor verificări prin care se 
evaluează conformitatea cu cerinţele EYG şi cu politicile care 
guvernează aspecte cum sunt independenţa, managementul 
calităţii şi riscului, metodologia de audit şi resursele umane. 
Daca este necesar, sunt efectuate verificări ale unor situaţii 
sau aspecte particulare. Firmele membre care nu respectă 
cerinţele referitoare la calitate, precum şi alte cerinţe impuse 
de calitatea de membre ale EYG sunt supuse separării de 
organizaţia Ernst & Young. 
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Sistemul de control intern al calităţii  

Reputaţia  Ernst & Young Moldova privind furnizarea de 
servicii de audit la standarde profesionale la un nivel înalt de 
calitate şi într-o manieră independentă, obiectivă şi etică, 
reprezintă un element fundamental  al succesului nostru ca 
auditori independenţi. Continuăm să investim în iniţiative de 
promovare a unei obiectivităţi sporite, a independenţei şi a 
scepticismului profesional. Acestea sunt atribute 
fundamentale ale unui audit de înaltă calitate. 

În cadrul Ernst & Young Moldova, rolul nostru ca auditori este 
acela de a oferi  certificare asupra prezentării fidele a 
rapoartelor financiare ale clienţilor. Pentru a ne servi clienţii 
formăm echipe de profesionişti calificați, pe baza expertizei 
lor în diferite servicii şi sectoare de activitate. Ne 
îmbunătăţim continuu procesele de management al calităţii şi 
riscului, astfel încât calitatea serviciilor oferite clienţilor să 
fie în mod consecvent la un nivel ridicat. 

În mediul de afaceri de astăzi  — caracterizat de  globalizare 
şi de circulaţia rapidă a capitalului — calitatea serviciilor de 
audit este extrem de importantă. Demonstrând angajamentul 
nostru ferm faţă de calitate în tot ceea ce facem, Ernst & 
Young a continuat să investească masiv în dezvoltarea 
metodologiei de audit, în instrumente de lucru şi în alte 
resurse necesare care să susţină furnizarea unor servicii de 
calitate. Piaţa şi părţile interesate continuă să ceară 
realizarea misiunilor de audit la standarde înalte de calitate şi 
de asemenea, servicii de audit tot mai eficiente şi eficace. 
Ernst & Young caută în permanenţă modalităţi de a 
îmbunătăţi eficacitatea şi eficienţa metodologiei şi a 
proceselor de audit, menținând, în acelaşi timp, calitatea 
auditului. Depunem eforturi pentru a conştientiza cazurile în 
care calitatea auditului nostru poate că nu s-a ridicat la 
aşteptările Ernst & Young sau la aşteptările părţilor 
interesate, inclusiv în ceea ce priveşte organismele externe 
de reglementare ale firmelor de audit. Scopul nostru este 
acela de a învăţa din activităţile de inspecţie internă şi 
externă şi de a identifica originea cauzelor care au afectat 
calitatea pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii auditului. 

 

Eficacitatea sistemului de control al calităţii  
Ernst & Young a elaborat şi a implementat un set complex de 
politici şi proceduri globale de control al calităţi auditului, 
după cum sunt prezentate în acest raport. Aceste politici şi 
proceduri respectă cerinţele Standardelor Internaţionale de 
Control al Calităţii emise de Consiliul pentru Standarde 
Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB). Ernst & Young 
Moldova a adoptat aceste politici şi proceduri globale şi le-a 
completat pentru a respecta legislaţia naţională şi ghidurile  
profesionale, precum şi cerinţele specifice ale mediului de 
afaceri. Desfăşurăm, de asemenea, programul Ernst & Young 
de Evaluare a Calităţii Auditului (ECA) prin care stabilim 
periodic dacă sistemul nostru de control al calităţii auditului a 
funcţionat eficient, astfel încât să oferim o asigurare 
rezonabilă asupra faptului că Ernst & Young Moldova şi 
angajaţii acesteia respectă standardele profesionale, 
standardele Ernst & Young  precum şi cele de reglementare. 

Rezultatele programului ECA sunt evaluate şi comunicate în 
cadrul Ernst & Young Moldova oferind baza pentru 
îmbunătăţirea continuă a calităţii auditului, în conformitate 
cu cele mai înalte standarde ale profesiei. 

Rezultatele acestor monitorizări fundamentează concluzia că 
sistemele de control intern ale Ernst & Young Moldova sunt 
elaborate corespunzător şi funcționează eficient. 

În această secţiune descriem diferitele componente ale 
sistemului nostru de control al calităţii auditului: 

► Insuflarea valorilor profesionale 
► Desfășurarea auditului 
► Revizuire şi consultare 
► Responsabilitate internă şi externă 
► Evaluarea calităţii auditului 

 

 
 

”Recunoaştem faptul că, în mediul de afaceri de astăzi, calitatea serviciilor noastre 

de audit nu a fost nicicând atât de importantă” 

Garry R Collins, Director departament Audit, Moldova 
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Insuflarea valorilor profesionale  
Tonul corect este dat de conducere 
Stabilirea „tonului corect” este o responsabilitate cheie a 
echipei noastre de conducere superioară. Le comunicăm 
angajaţilor noştri faptul că responsabilitatea profesională şi 
calitatea încep cu fiecare dintre ei şi că ele sunt cele mai 
importante aspecte  din cadrul activităţii lor zilnice. 
Abordarea noastră cu privire la etică şi integritate este 
inclusă în programele de instruire şi în activităţile de 
comunicare internă.  Conducerea superioară reafirmă aceste 
aşteptări şi importanţa desfăşurării unei activităţi de calitate, 
precum şi a respectării standardelor profesionale şi a 
politicilor noastre prin diverse forme de comunicare. De 
asemenea, considerăm că nivelul de calitate a serviciilor 
profesionale este un element-cheie de evaluare şi 
recompensare a tuturor angajaţilor din practica profesională.  

Cultura companiei susţine în mod ferm colaborarea şi 
consultarea şi pune un accent deosebit pe importanţa 
consultării în legătură cu aspectele complexe sau subiective 
privind probleme referitoare la contabilitate, audit, raportare, 
reglementare şi independenţă. De asemenea, este  important 
să stabilim că echipa noastră şi clientul urmează, atunci când 
este necesar, sfatul primit în procesul de consultare. Mesajul 
nostru consecvent transmis la nivel intern a fost că niciun 
client nu este mai important decât reputaţia profesională – 
reputaţia Ernst & Young Moldova şi reputaţia fiecăruia dintre 
profesioniştii noştri. „Calitate în tot ceea ce facem” este 
mesajul pe care îl aplicăm permanent în legătură cu angajaţii 
şi clienţii noştri. 

Codul de conduită  
Noi promovăm în rândul tuturor profesioniştilor Ernst & 
Young o cultură a integrităţii, precum şi desfăşurarea unor 
misiuni de audit la standarde înalte de calitate. Codul Global 
de Conduită oferă un set clar de standarde şi norme 
comportamentale care ne ghidează acţiunile şi conduita de 
afaceri. Acesta este organizat în cinci categorii conţinând 
principii care trebuie urmate de întregul personal Ernst & 
Young Moldova, ghidându-ne conduita în toate domeniile de 
activitate: 

► Colaborarea reciprocă 
► Colaborarea cu clienţii şi cu alte părţi 
► Acţionarea cu integritate profesională 
► Menţinerea obiectivităţii şi independenţei noastre 
► Respectarea capitalului intelectual 

Prin intermediul procedurilor noastre de monitorizare a 
conformităţii cu Codul Global de Conduită şi prin comunicări 
frecvente depunem eforturi pentru a crea un mediu care 
încurajează întregul personal să acţioneze cu 
responsabilitate, inclusiv prin raportarea abaterilor fără 
teama de represalii. 

De asemenea, avem o linie telefonică disponibilă în 
permanenţă pentru probleme legate de etică, EY/Ethics, 
pentru a oferi angajaţilor Ernst & Young Moldova, clienţilor şi 
altor părţi din afara organizaţiei un mijloc de raportare, în 
condiţii de confidenţialitate, a oricărei activităţi care ar putea 
implica un comportament lipsit de etică sau inadecvat, care 
ar putea să încalce standardele profesionale şi care ar putea 
fi, în orice altă modalitate, neconformă cu Codul Global de 
Etică. EY/Ethics este administrată de organizaţii externe , 
care oferă companiilor din întreaga lume, care doresc acest 
lucru, servicii de raportare prin intermediul  liniilor telefonice, 
în condiţii de confidenţialitate sau sub protecţia 
anonimatului. 

Suplimentar Codului Global de Conduită, avem politici 
specifice împotriva corupţiei şi a utilizării abuzive a 
informaţiilor confidenţiale. 

 

Valorile noastre 
Cine suntem 

Oameni care dovedesc integritate, respect şi 
spirit de echipă. 

Oameni cu energie, entuziasm şi curajul de a 
conduce. 

Oameni care construiesc relaţii bazate pe 
principiul de a face ceea ce este corect. 
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Desfăşurarea auditului 
Metodologia de audit  
Metodologia Globală de Audit a Ernst & Young (GAM EY ) 
oferă  pentru toate misiunile de audit un cadru global de  
furnizare a unor servicii de audit de înaltă calitate, prin 
aplicarea unitară a  modului de înţelegere a proceselor, a 
raţionamentelor şi a procedurilor de audit.  Un aspect 
esenţial al EY GAM este evaluarea riscurilor (şi, dacă este 
cazul, reanalizarea şi modificarea acestora pe parcursul 
desfășurării auditului) şi apoi stabilirea naturii, perioadei şi 
anvergurii procedurilor de audit pe baza acestor evaluări. 
GAM  EY accentuează, de asemenea, necesitatea aplicării 
unui nivel de scepticism profesional adecvat  în desfăşurarea 
procedurilor de audit. GAM EY are la bază Standardele 
Internaționale de Audit (IAS) şi este completată în Moldova 
cu cerințele statutare sau de reglementare, în scopul 
conformității cu standardele de audit locale.  

GAM EY este organizată în etape interdependente, elaborate 
pentru a se concentra asupra activității şi riscului aferent 
situaţiilor financiare ale clientului, precum şi asupra modului 
în care aceste riscuri afectează auditul asupra situațiilor 
financiare. GAM EY reflectă desfăşurarea tipică a fazelor unui 
audit. Metodologia şi instrucţiunile aferente acesteia sunt 
prezentate într-o structură cu  trei niveluri. Cele trei secţiuni 
ale GAM EY sunt: Cadrul general GAM, Instrucţiuni  privind 
aplicarea GAM şi Facilităţi oferite de tehnologia informaţiei 
pentru GAM. Cadrul general GAM este o scurtă descriere a 
modului în care profesioniştii noştri desfășoară misiunile de 
audit şi oferă acces la Instrucţiunile privind aplicarea GAM. În 
Instrucţiunile privind aplicarea GAM sunt descrişi parametrii 
în baza cărora sunt luate anumite decizii privind misiunea de 
audit. Facilităţile oferite de tehnologia informaţiei pentru 
GAM constau din formate, exemple, liste de verificare şi cele 
mai bune practici pentru efectuarea şi documentarea 
procedurilor de audit.  

Metodologia de audit se îmbunătăţeşte cu regularitate ca 
urmare a apariţiei unor noi standarde, a dezvoltărilor apărute 
în domeniul auditului, a experienţei obţinute în urma 
implementărilor efectuate şi a rezultatelor monitorizării 
externe şi interne.. De exemplu,  GAM EY a fost modificat în 
întregime în ultimul an pentru a încorpora noile cerinţe de 
audit ca urmare a emiterii unor ISA noi şi clarificate. De 
asemenea, prin intermediul planificării auditului şi prin alte 
documente de sinteza emise in acest an, am atras atenţia 
asupra subiectelor-cheie de interes în cadrul Forumului 
Internaţional al Organismelor Independente de Reglementare 
a Auditului (IFIAR), incluzând scepticismul profesional, 

auditarea grupurilor, recunoaşterea veniturilor şi revizuirea 
calităţii auditului. 

Ca parte a  GAM EY, există proceduri care trebuie aplicate în 
vederea evaluării independenţei faţă de clientul de audit.  

Instrumente de IT 
Echipele care desfăşoară misiuni de audit utilizează 
numeroase instrumente de IT pentru a executa şi documenta 
activitatea desfășurată în conformitate cu GAM EY. De 
exemplu, GAMx este un instrument prin care metodologia 
GAM EY este aplicată în mod uniform, iar auditul este 
documentat în mod corespunzător, consolidând astfel 
capacitatea noastră de a derula misiuni de audit în mod 
unitar, la standarde de înaltă calitate.  GAMx oferă acces la 
baze de date relevante (instrucţiuni şi interpretări în 
domeniul auditului), standarde profesionale, formate utilizate 
pentru documentare şi alte instrumente necesare pentru 
derularea şi documentarea adecvată a misiunilor de audit pe 
bază de riscuri. GAMx oferă un mediu de cooperare în cadrul 
echipei de audit, care facilitează schimbul de informații şi  
documentarea procedurilor şi concluziilor. De asemenea, 
GAMx permite comunicații între membrii echipei în condiţii de 
securitate, astfel că angajaţii noștri pot lucra împreună ca şi 
cum s-ar afla fizic in aceeași locaţie. Echipele care 
desfășoară misiuni de audit folosesc alte aplicaţii software, 
formulare şi formate în cursul diferitelor etape ale unui audit, 
pentru a asista la elaborarea şi documentarea deciziilor de 
audit, la obținerea informaţiilor, precum şi analizarea 
acestora. 

Stabilirea echipelor de audit 
Politicile Ernst & Young Moldova prevăd revizuirea anuală a 
misiunilor partenerilor de către conducerea Departamentului 
de audit şi de către Directorul de practică profesională (DPP), 
pentru a se asigura de faptul că profesioniștii care conduc 
misiunile de audit privind societăţile listate la bursă dispun de 
competenţele necesare, respectiv de cunoștințele, abilităţile 
şi capacitatea de a-şi îndeplini responsabilitățile aferente 
angajamentului şi că respectă regulile aplicabile privind  
rotaţia auditorilor.  

Alocarea persoanelor pentru formarea echipelor de audit 
este, de asemenea, realizată conform instrucțiunilor 
conducerii departamentului de audit. Factorii care sunt luaţi 
în considerare în momentul alocării personalului în cadrul 
echipelor de audit includ: competenţa, dimensiunea şi 
complexitatea angajamentului, cunoștințele specifice 
industriei şi experiența, perioada derulări misiunii de audit, 
continuitatea şi oportunitățile de instruire la locul de muncă. 
Pentru angajamente mai complexe se analizează dacă 
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expertiza de specialitate suplimentară este necesară pentru 
a completa sau a întări activitatea echipei de audit.  

În multe cazuri, specialiști interni  sunt numiţi ca parte a 
echipei  care desfășoară misiunea de audit pentru a o susţine 
în desfăşurarea procedurilor de audit şi obţinerea evidenţelor 
de audit corespunzătoare. Se apelează la acești profesionişti 
atunci când sunt necesare abilități şi cunoștințe specifice, 
cum este cazul sistemelor informatice, al evaluării activelor 
şi al analizei actuariale.  

 

Revizuire şi consultare  
Revizuirea activității de audit 
Politicile Ernst & Young descriu cerințele privind implicarea 
oportună şi directă a conducerii operaţionale în misiunile de 
audit precum şi diferitele niveluri de revizuire a activității 
desfășurate. Membrii echipei de audit desfăşoară o revizuire 
detaliată a documentării auditului, în timp ce responsabilii de 
angajament desfăşoară o revizuire de nivel secundar. Un 
reprezentat al departamentului de asistenţă fiscală 
revizuieşte foile de lucru aferente secţiunii de taxe. Pentru 
societăţile listate la bursă, un partener responsabil pentru 
revizuirea calităţii angajamentului (prezentat mai jos) 
revizuieşte domenii importante cum sunt contabilitatea, 
raportarea financiară şi desfăşurarea misiunii de audit, 
precum şi situațiile financiare  şi raportul de audit. Natura, 
perioada şi anvergura revizuirii foilor de lucru adecvate unei 
anumite situații depind de numeroși factori, inclusiv de 
importanţa, subiectivitatea şi complexitatea aspectelor 
verificate; capacitatea şi experiența membrilor echipei de 
audit care desfăşoară documentarea auditului; nivelul 
implicării directe în activitatea de audit a persoanei care 
desfăşoară revizuirea şi măsura în care s-a făcut apel la 
procesul de consultare.  

Aceste politici descriu, de asemenea, rolul si 
responsabilitățile fiecărui membru al echipei  de audit şi 
cerințele de documentare a activităților şi concluziilor. 

În cursul acestui an, îndrumările EY cu privire la contabilitate, 
audit şi consultări privind raportarea financiară au fost 
refăcute şi emise din nou pentru profesioniştii din audit. 

Cerințe privind consultarea  
Cerințele privind consultarea, politicile şi procedurile 
aferente sunt elaborate astfel încât să fie implicate resursele 
adecvate pentru ca echipele de audit să formuleze concluziile 
corespunzătoare privind aspectele contabile, de audit, de 
raportare, de reglementare şi de independenţă. Consultarea 
face parte din procesul de adoptare a deciziilor, nu este 
numai un proces prin care se oferă asistenţă. În cazul 

aspectelor complexe şi sensibile, cerem şi încurajăm 
consultarea, în afara echipei de audit  şi cu alţi angajaţi, cu  
experienţă mai mare sau cunoştinţe de specialitate 
relevante, în special cu echipe specializate şi specialişti 
independenţi. Oferim îndrumare privind aspectele pentru care 
este necesară consultarea. Politicile Ernst & Young descriu şi 
cerinţele noastre cu privire la documentarea consultărilor, 
inclusiv cerinţa de a obţine acordul în scris din partea 
persoanei consultate, în scopul de a face dovada înțelegerii şi 
rezoluției problematicii supuse consultării. 

Revizuiri ale calităţi angajamentului  
Revizuirile calităţii angajamentului, desfăşurate de partenerii 
de audit în conformitate cu standardele profesionale, sunt 
necesare pentru toate angajamentele derulate la societăţile 
listate la bursă. Partenerii responsabili pentru revizuire sunt 
profesionişti cu experienţă care dispun de importante 
cunoștințe în domeniu, care sunt independenţi faţă de echipa 
care desfășoară misiunea de audit şi care pot oferi un nivel 
mai mare de obiectivitate în evaluarea aspectelor contabile, 
de audit şi de raportare semnificative. Responsabilitatea 
partenerului responsabil pentru revizuirea calităţii 
angajamentului nu poate fi delegată altei persoane în nicio 
circumstanţă.  Revizuirea calităţii angajamentului este o 
activitate care se desfăşoară, în general, pe întreaga 
perioadă a angajamentului de audit şi nu se limitează la o 
analiză a situațiilor financiare la data emiterii raportului. 
Politicile şi procedurile noastre privind  desfăşurarea şi 
documentarea revizuirilor calităţii angajamentului, care au 
fost consolidate în ultimul an pentru a pune un mai mare 
accent pe această caracteristică a calităţii, oferă îndrumare 
specifică în legătură cu natura, perioada şi anvergura 
procedurilor ce vor fi efectuate. Directorii de Practică 
Profesională analizează şi aprobă toate misiunile de revizuire 
a calităţii angajamentului pentru societăţile listate. 

Diferendele în cadrul echipelor de audit - procedura de 
soluţionare 
Cultura noastră este o cultură a colaborării. Ne încurajăm 
angajaţii să ia atitudine în cazul apariției unor diferende 
profesionale sau atunci când nu se simt confortabil în 
legătură cu anumite aspecte referitoare la o misiune de audit. 
Prin politicile şi procedurile specifice le solicităm angajaților 
şi membrilor echipelor care derulează misiunea de audit să 
comunice orice tip de diferende care sunt considerate 
semnificative sau care ar putea afecta opinia noastră asupra 
situațiilor financiare care sunt auditate. Aceste politici sunt 
prezentate de la angajare şi sunt reluate ulterior pentru a 
acorda angajaţilor noștri atât responsabilitatea, cât şi 
autoritatea de a solicita ca punctele de vedere divergente să 
fie ascultate şi analizate în profunzime.  
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Diferendele de opinie la nivel profesional care apar în cursul 
derulării unui audit sunt soluţionate, în general, la nivelul 
echipei care desfășoară misiunea de audit. Totuși, dacă o 
persoană implicată în discutarea unei probleme nu este 
mulțumită de decizia adoptată, aceasta are atât dreptul, cât 
şi obligația, de a se asigura că problema este prezentată 
nivelului de autoritate următor. Dacă partenerul responsabil 
pentru revizuirea calităţii angajamentului emite recomandări 
care nu sunt acceptate de partenerul de angajament, iar 
problema nu este soluţionată astfel încât persoana 
responsabilă cu revizuirea să fie de acord cu soluţia, raportul 
nu este emis până când problema nu este soluţionată prin 
aplicarea procesului de consultări în vederea soluţionării 
diferendelor profesionale.  Când o problemă care depăşeşte 
competenţa echipei de audit este soluţionată în afara 
acesteia, politicile noastre impun documentarea soluției în 
același mod ca cel descris anterior în cazul consultării. 

Păstrarea documentelor şi confidențialitatea informațiilor  
Politica Ernst & Young Moldova cu privire la păstrarea 
documentelor se aplică tuturor angajamentelor şi întregului 
personal. Această politică subliniază faptul că toate 
documentele trebuie păstrate atunci când o persoană are 
informații privind o plângere, un litigiu, o anchetă, o citaţie 
sau o altă procedură guvernamentală în curs sau anticipată în 
mod rezonabil şi care ne implică pe noi sau pe unul dintre 
clienții noştri şi care ar putea avea legătură cu activitatea 
noastră. Politica Ernst & Young Moldova adresează şi 
cerinţele legislaţiei din Moldova aplicabile pentru elaborarea 
şi păstrarea documentelor de lucru relevante pentru 
activitatea desfăşurată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst & Young are o politică globală cu privire la 
confidențialitatea datelor în care se stabilesc principiile care 
trebuie aplicate pentru utilizarea şi protecția datelor cu 
caracter personal, inclusiv a celor referitoare la foşti, actuali, 
sau potenţiali angajați, la clienţi, furnizori sau asociați de 
afaceri. Această politică oferă baza pentru menținerea 
confidențialității tuturor datelor cu caracter personal 
utilizate de Ernst & Young Moldova. Mai mult decât atât, 
Ernst & Young Moldova are politica de a adresa cerinţele 
privind caracterul secret al informaţiilor şi nevoile sale de 
afaceri  specifice pieței locale.  
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Responsabilitatea internă şi externă  
Rotaţia partenerilor de audit 
Rotaţia obligatorie a partenerilor de audit este una dintre 
măsurile pe care Ernst & Young le sprijină, pentru a ajuta la 
întărirea independenţei auditorilor. Respectăm cerinţele 
Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru 
Contabili (IESBA)  cu privire la rotaţia partenerilor de audit, 
precum şi pe cele ale organismelor de reglementare 
relevante din Moldova. Ernst & Young Moldova susţine 
rotaţia partenerilor de audit promovând prin aceasta  
oferirea unei perspective noi, dar si independenţa faţă de 
conducerea societăţii auditate, păstrând, în acelaşi timp, 
experienţa şi cunoştinţele referitoare la activitate. Rotaţia 
partenerilor de audit, alături de cerinţele de independenţă, de 
sistemele sporite de control intern al calităţii şi de 
supravegherea independentă a misiunilor de audit, ajută la 
sporirea independenţei şi obiectivităţii şi sunt importante 
elemente de protecţie a calităţii auditului. 

Conform cerinţelor legislative din Moldova aplicabile în anul 
2011 pentru entităţile auditate, rotaţia auditorului calificat 
(persoana care deţine certificatul de calificare al auditorului 
eliberat de autorităţile locale şi care semnează raportul de 
audit) are loc după trei ani. Auditorul calificat care a efectuat 
auditul la o entitate în decursul a 3 ani consecutivi poate 
efectua la aceeaşi entitate auditul doar la expirarea a 3 ani de 
la ultimul audit. În aceeaşi ordine de idei, conform Politicii 
Globale de Independenţă, rotaţia partenerului principal de 
angajament şi a partenerului care efectuează revizuirea 
privind calitatea angajamentului pentru societăţile listate 
urmează să fie efectuată după şapte ani. După rotaţie 
partenerul nu îşi poate relua rolul de coordonare sau de 
revizuire a calităţii angajamentelor înainte de expirarea unei 
perioade de cel puţin doi ani. 

Pentru a monitoriza eficient cerinţele privind rotaţia 
partenerilor avem instrumente care ne permit urmărirea 
rotaţiei partenerilor. De asemenea, am implementat un 
proces de planificare a rotaţiei şi de adoptare a deciziilor, 
care presupune consultarea cu şi aprobarea din partea 
profesioniştilor noştri specializaţi şi a specialiştilor 
independenţi. 

Acceptarea clienţilor şi continuarea relaţiilor cu aceştia  
Politica Ernst & Young privind acceptarea clienţilor şi 
continuarea relaţiilor cu aceştia defineşte principiile conform 
cărora se stabileşte dacă un nou client sau un nou 
angajament este acceptat sau refuzat, sau dacă se continuă 
relaţia cu un client actual. Aceste principii sunt esenţiale 
pentru menţinerea calităţii, pentru managementul riscurilor, 
pentru protejarea angajaţilor noştri şi pentru respectarea 

cerinţelor de reglementare. Obiectivele politicii sunt 
următoarele: 
 
► Stabilirea unui proces riguros de evaluare a riscurilor şi de 

adoptare a deciziilor privind acceptarea clienţilor sau a 
angajamentelor sau continuarea acestora 

► Respectarea cerinţelor de independenţă aplicabile 

► Identificarea şi gestionarea corespunzătoare a 
conflictelor de interese  

► Identificarea şi refuzarea clienţilor care prezintă riscuri 
excesive  

► Impunerea consultărilor cu profesioniştii desemnaţi 
pentru identificarea procedurilor suplimentare de 
management al riscului pentru anumiţi factori cu risc 
ridicat  

► Respectarea cerinţelor legale, de reglementare şi 
profesionale 

În plus, politica globală privind conflictele de interese 
reprezintă cadrul procesului de acceptare a angajamentelor 
şi a clienţilor şi de continuare a relaţiilor cu aceştia, în 
măsura în care se referă la conflictele de interese. Aceasta 
defineşte categoriile de conflicte de interese drept standarde 
globale, precum şi drept procese pentru identificarea 
potenţialelor conflicte de interese.  

Mai mult decât atât, politica globală  privind conflictele de 
interese include prevederi referitoare la managementul 
conflictelor de interese, care au fost identificate prin acel 
proces, cât de rapid şi de eficient posibil, prin folosirea 
precauţiilor adecvate. Aceste precauţii sunt variate, de la   
obţinerea acordului relevant din partea clientului pentru a 
desfăşura activităţi pentru doi sau mai mulţi clienţi până la 
încetarea activităţii de către firmele membre pentru a elimina 
un conflict de interese identificat. 

Sistemul global de acceptare a clienţilor şi/sau de continuare 
a relaţiilor cu aceştia (GTAC) este un sistem aflat pe intranet, 
care serveşte la  coordonarea eficientă a activităţilor de 
acceptare a clienţilor şi a angajamentelor şi de continuare a 
acestora, în conformitate cu politicile globale, ale 
departamentelor de servicii şi ale firmelor membre. GTAC 
prezintă utilizatorilor fiecare etapă a cerinţelor de acceptare 
şi de continuare a relaţiilor cu clienţii şi îi conectează către 
resursele şi informaţiile necesare pentru a evalua atât 
oportunităţile de afaceri, cât şi riscurile adiacente. 

Procesul de acceptare a clienţilor implică o analiză atentă a 
caracteristicilor de risc ale unui potenţial client şi mai multe 
proceduri de analiză-diagnostic. Înainte de acceptarea unui 



Raport de transparenţă 2012 — Ernst & Young Moldova    13 

nou angajament sau client, stabilim dacă putem aloca resurse 
suficiente pentru a oferi servicii de calitate, în special în 
domeniile foarte tehnice şi dacă putem furniza serviciile pe 
care le solicită clientul. Procesul de aprobare este riguros, iar 
angajamentele de audit pentru noi entităţi listate la bursă nu 
pot fi acceptate fără aprobarea Directorilor de Practică 
Profesională. 

În cadrul procesului anual de evaluare a continuării relaţiei cu 
clienţii, analizăm serviciile pe care le oferim şi dacă avem 
capacitatea de a continua, precum şi dacă angajamentul 
Ernst & Young Moldova  faţă de calitate şi transparenţă în 
raportarea financiară este împărtăşit şi de clienţi. Împreună 
cu conducerea Departamentului nostru de audit, partenerul 
responsabil cu misiunea de audit analizează în fiecare an 
relaţia noastră cu clienţii de audit pentru a stabili dacă este 
oportună continuarea relaţiilor cu aceştia. În urma acestei 
analize pot fi identificate anumite angajamente de audit care 
necesită proceduri de supraveghere suplimentare şi care apoi 
sunt supuse unor astfel de proceduri în cursul derulării 
auditului, iar relaţia cu anumiţi clienţi este întreruptă.  

Ca şi în cazul procesului de acceptare a clienţilor, Directorul 
de Practică Profesională este implicat în procesul de analiză 
a continuării relaţiei cu clienţii şi trebuie să fie de acord cu 
decizia de continuare a relaţiei cu clientul respectiv.  

Decizia de acceptare a clienţilor şi cea de continuare a 
relaţiei cu aceştia iau în considerare, printre altele, lipsa 
oricărei percepţii de presiune din partea conducerii societăţii 
asupra echipei care desfăşoară misiunea de audit pentru 
acceptarea unor înregistrări şi raportări necorespunzătoare 
sau de utilizare a unor constrângeri financiare pentru a 
afecta calitatea auditului. Aspectele şi concluziile referitoare 
la integritatea managementului sunt esenţiale pentru 
deciziile de acceptare a clienţilor şi de continuare a relaţiilor 
cu aceştia. 
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Evaluări ale calităţii auditului 
Programul global de Evaluare a Calităţii Auditului (ECA) este 
un aspect esenţial al eforturilor Ernst & Young de a menţine 
şi îmbunătăţi calitatea auditului.  Ernst & Young Moldova 
desfăşoară programul global de Evaluare a Calităţii Auditului 
(ECA) raportează rezultatele şi dezvoltă planuri de acţiune ca 
răspuns la acestea. Scopul principal al programului global 
ECA este de a stabili dacă sistemele de control al calităţii, 
inclusiv cele ale  Ernst & Young Moldova, sunt elaborate şi 
aplicate corespunzător în derularea misiunilor de audit, 
pentru a oferi o asigurare rezonabilă asupra respectării 
politicilor şi procedurilor, precum şi a standardelor 
profesionale şi a cerinţelor de reglementare. Programul 
global de ECA este în conformitate cu îndrumările cuprinse în 
Standardul Internaţional de Control al Calităţii nr. 1 cu 
modificările ulterioare (ISQC nr. 1) şi este completat, după 
caz, pentru a respecta standardele profesionale şi cerinţele 
de reglementare din Moldova. Programul ECA susţine şi 
eforturile permanente ale Ernst & Young Moldova de a 
identifica ariile în care ne putem îmbunătăţi performanţele 
sau ne putem extinde politicile şi procedurile. 

Programul global ECA  este implementat anual şi este 
coordonat şi monitorizat de reprezentanţii reţelei de 
Directori de Practică Profesională, sub supravegherea reţelei 
globale de Management al Calităţii şi Riscului.  

Angajamentele evaluate în fiecare an sunt selectate printr-o 
abordare pe bază pe riscuri, concentrată pe clienţii cu 
operaţiuni mari şi complexe sau pe clienţii care sunt entităţi 
semnificative de interes public . Programul ECA include 
evaluări detaliate, axate pe riscuri, ale documentelor 
aferente unui număr semnificativ de angajamente de audit 
pentru entităţi cotate sau necotate la bursă, pentru 
evaluarea conformităţii cu politicile şi procedurile interne, cu 
cerinţele GAM EY, precum şi cu standardele profesionale 
locale şi cerinţele de reglementare relevante. În plus, se 
desfăşoară evaluări la nivel de practică pentru a determina 
conformitatea cu politicile şi procedurile de control al calităţii 
în domeniile funcţionale prevăzute în ISQC nr. 1. Programul 
ECA suplimentează activităţile externe de monitorizare şi 
inspecţie a practicii, cum ar fi evaluările din partea colegilor 
externi.  

 

Profesioniştii care îndeplinesc funcţia de evaluatori ECA şi de 
coordonatori ai echipelor sunt selectaţi în funcţie de 
abilităţile şi competenţa lor profesională, atât în domeniul 
contabil, cât şi în cel de audit, precum şi în funcţie de 
specializarea lor într-o anumită industrie. Mai mult, 
coordonatorii echipelor şi evaluatorii lucrează deseori în 
cadrul programului ECA timp de mai mulţi ani şi deţin abilităţi 
la cel mai înalt nivel în derularea programului. Coordonatorii 
echipelor şi evaluatorii sunt distribuiţi pentru desfăşurarea 
inspecţiilor în afara locaţiei de bază în care îşi desfăşoară 
activitatea şi sunt independenţi faţă de echipele de audit pe 
care le evaluează. 

 Rezultatele programului ECA şi ale activităţilor externe de 
monitorizare şi inspecţie ale practicii sunt evaluate şi 
comunicate, pentru a se putea adopta măsuri de îmbunătăţire 
a calităţii. Măsurile de soluţionare a aspectelor referitoare la 
calitatea auditului observate prin intermediul programului 
ECA, a inspecţiei din partea organismelor de reglementare şi 
a evaluărilor de către colegi sunt în responsabilitatea 
conducerii departamentului de audit şi a Directorului de 
Practică Profesională. Acţiunile identificate sunt 
monitorizate de Directorul de Practică Profesională. Aceste 
programe oferă un feedback rezultat din monitorizarea 
practicii, care are un rol important pentru eforturile noastre 
continue de îmbunătăţire a calităţii. 
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Evaluări externe de asigurare a calităţii 
auditului  

  

Consiliul de Supraveghere a Activităţii de Audit este în drept 
să controleze societăţile de audit în conformitate cu cerinţele 
privind calitatea auditului. Până în prezent EY Moldova nu a 
fost supusă controlului din partea autorităţii de 
reglementare. 
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Practici de independenţă  
 

Politicile şi procesele de independenţă ale Ernst & Young au 
fost elaborate pentru a permite Ernst & Young Moldova şi 
profesioniştilor noştri să respecte standardele de 
independenţă aplicabile fiecărui angajament, incluzând, de 
exemplu, standardele de independenţă ale Consiliului pentru 
Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) al 
Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), şi regulile de 
independenţă din Moldova stabilite prin Legea nr.61-XVI din 
16.03.2007, precum şi alte acte normative care 
reglementează acest domeniu. Toţi angajaţii din practica 
profesională, dar şi anumiţi alți angajaţi, trebuie să participe 
la instructaje anuale privind independenţa, pentru 
menţinerea independenţei faţă de clienţii auditaţi. Scopul 
este acela de a ne ajuta angajaţii în înţelegerea obligaţiilor 
personale şi a obligaţiilor de independenţă ale Ernst & Young 
Moldova, astfel încât să nu existe interese care să poată fi 
considerate incompatibile cu principiile de obiectivitate, 
integritate şi imparţialitate în auditarea situaţiilor financiare 
ale unui client. 

Analiza şi evaluarea independenţei se face din perspectiva 
intereselor financiare ale firmei şi specialiştilor noştri,  a 
relaţiilor de muncă, a relaţiilor de afaceri, a permisibilităţii 
serviciilor de non-audit pe care le oferim clienţilor de audit, a 
rotaţiei partenerilor, a aranjamentelor referitoare la onorarii, 
precum şi din perspectiva aprobării prealabile de către 
Comitetele de audit (dacă este cazul), a remunerării şi 
compensării partenerilor.  

Nerespectarea de către un angajat a cerinţelor aplicabile 
privind independenţa profesională va influenţa, în general, 
deciziile de promovare sau modificare salarială şi poate duce 
la adoptarea unor sancţiuni disciplinare. 

Am implementat aplicaţii, instrumente şi procese globale ale 
Ernst & Young care să ne susţină firma, angajaţii din practica 
profesională, dar şi alte categorii de angajaţi în respectarea 
politicilor de independenţă. 

Politica globală de independenţă  
Politica globală de independenţă a Ernst & Young cuprinde 
cerinţele de independenţă pentru firmele membre, pentru 
angajații din practica profesională şi pentru alţi angajaţi. 
Aceasta este o politică solidă, bazată pe codul de 
independenţă al IESBA, cu cerinţe mai severe în anumite  
cazuri stabilite de un organism de reglementare. Politica 
globală de independenţă cuprinde, de asemenea, îndrumări 
suplimentare utile cu privire la o gamă variată de subiecte, 
pentru  a sprijini profesioniştii şi alţi angajaţi în aplicarea 
regulilor de independenţă complexe. Politica globală de 
independenţă poate fi accesată rapid prin intermediul reţelei 
noastre de intranet. 

Sistemul global de independenţă 
Sistemul global de independenţă al Ernst & Young (SGI) este 
un instrument pe intranet care ne susţine firma, angajaţii din 
practica profesională şi alţi angajaţi în stabilirea entităţilor 
cotate la bursă, faţă de care trebuie să fim independenţi, şi a 
restricţiilor de independenţă care se aplică fiecăreia. În cele 
mai multe cazuri, aceste entităţi sunt clienţi de audit cotaţi la 
bursă şi firmele afiliate lor, însă pot exista şi alte tipuri de 
clienţi din această categorie. Instrumentul include informaţii 
despre structura corporativă a firmelor afiliate clienţilor de 
audit cotaţi la bursă şi este actualizat periodic de echipele 
care desfăşoară misiunile de audit pentru aceștia. 
Informaţiile despre entitate includ înregistrări care indică 
regulile de independenţă care se aplică fiecărei entităţi, 
astfel încât profesioniştii noştri pot să vadă rapid atât 
înregistrările privind entitatea, cât şi pe cele privind 
independenţa. SGI este folosit frecvent de profesioniştii 
noştri pentru a stabili  tipurile de servicii ce pot fi oferite 
clientului pe baza informațiilor privind independenţa.  

Sistemul global de monitorizare 
Sistemul global de monitorizare al Ernst & Young (SGM) este 
un alt instrument global important care sprijină firma şi pe 
angajaţii noştri în identificarea participaţiilor restricţionate şi 
a altor interese financiare care afectează independenţa. De la 
nivelul de manager sau un nivel superior, angajaţii din 
practica profesională au obligaţia să raporteze în SGM 
participaţiile deţinute de aceştia şi de rudele apropiate. În 
cazul în care o persoană introduce în SGM o participaţie 
restricţionată, aceasta va primi o notificare şi va avea 
obligaţia să o cedeze în timp util. Excepţiile identificate sunt 
raportate prin intermediul Sistemului global de raportare a 
abaterilor de la principiile de independenţă (SGRAPI), în 
vederea reglementării.    

SGM permite, de asemenea, confirmarea anuală şi 
trimestrială a respectării cerinţelor politicilor de 
independenţă ale Ernst & Young, detaliate în continuare. 
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Conformitatea cu principiile de independenţă  
EYG a instituit o serie de procese şi programe pentru 
monitorizarea conformităţii profesioniştilor din cadrul Ernst 
& Young şi a firmelor membre cu principiile de independenţă. 
Acestea includ activităţile, programele şi procesele 
prezentate în continuare: 

Confirmările respectării principiilor de independenţă  
Anual, fiecare firmă membră şi entităţile asociate acesteia 
sunt incluse într-un proces regional de confirmare a 
respectării cerinţelor Politicii globale de independenţă şi de 
raportare a excepţiilor identificate, dacă acestea există. 

În funcţie de rolul şi poziţia pe care le deţin, toţi profesioniştii 
din cadrul Ernst & Young şi alţi angajaţi au obligaţia să 
confirme respectarea cerinţelor politicilor şi procedurilor de 
independenţă ale Ernst & Young cel puţin anual. Toţi 
partenerii trebuie să confirme trimestrial respectarea 
principiilor de independenţă. 

Finalizarea oportună şi corectă a confirmărilor anuale şi 
trimestriale ale respectării principiilor de independenţă este 
primordială pentru responsabili din echipele de conducere .  

Echipa globală de conformitate cu principiile de 
independenţă 
Echipa globală de conformitate cu principiile de independenţă 
(EGCI) a Ernst & Young desfăşoară numeroase teste şi vizite 
la firmele membre pentru a evalua conformitatea cu 
aspectele de independenţă, inclusiv pentru a evalua serviciile 
de non-audit, relaţiile de afaceri cu clienţii de audit şi 
interesele financiare ale firmelor membre.  

De asemenea, ECGI stabileşte programul anual de testare 
a conformităţii cu cerinţele de confirmare a independenţei 
personale şi cu raportarea informaţiilor în SGM.  

Ernst & Young Moldova confirmă faptul că EGCI a finalizat 
o evaluare internă a conformităţii cu cerinţele de 
independenţă în  2011. 

Servicii de non-audit 

Conformitatea cu standardele profesionale ce guvernează 
furnizarea de servicii de non-audit către clienţii de audit 
poate fi asigurată printr-o serie de mecanisme incluzând 
utilizarea GTAC  (prezentat în pag.12) şi IROS (prezentat în 
continuare), formare profesională, instrumente şi proceduri 
prestabilite finalizate în timpul desfăşurării misiunilor de 
audit şi a proceselor interne de verificare. 
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Pregătirea cu privire la independenţa globală  
EYG dezvoltă şi desfăşoară o serie de programe de pregătire 
cu privire la independenţa în cadrul Ernst & Young.  

Programul anual de pregătire cu privire la principiile de 
independenţă acoperă Politica globală de independenţă şi se 
concentrează pe modificări, dar şi pe teme şi subiecte 
importante care apar periodic. Pregătirea anuală cu privire la 
principiile de independenţă trebuie efectuată de toţi 
profesioniştii şi de alţi angajaţi. Completarea in timp a 
programului anual de pregătire cu privire la independenta 
este o cerință obligatorie  si este monitorizata îndeaproape. 

Pe lângă programul anual de pregătire cu privire la 
independenţă, există numeroase alte astfel de programe sau 
materiale de pregătire, cum sunt programele destinate noilor 
angajaţi, anumite programe de referinţă şi planurile de 
formare profesională de bază ale fiecărui departament.  

Instrumentul de referinţă pentru oferta de servicii  
Evaluăm şi monitorizăm permanent portofoliul nostru de 
servicii, confirmând conformitatea acestora cu legislaţia şi 
standardele profesionale şi asigurându-ne că dispunem de 
metodologii, proceduri şi procese adecvate în dezvoltarea 
unor servicii noi. Atunci când este cazul, renunţăm sau 
restricţionăm serviciile care ar presupune riscuri de 
independenţă sau altfel de riscuri. Instrumentul de referinţă 
pentru oferta de servicii (IROS) oferă angajaţilor informaţii 
despre tipurile de servicii pe care le putem oferi. IROS include 
îndrumări privind serviciile care pot fi oferite clienţilor de 
audit şi celor de non-audit, privind independenţa, precum şi 
alte aspecte de management al riscurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentul de evaluare a relaţiei de afaceri 
Conformitatea relaţiilor de afaceri cu cerinţele de 
independenţă este supravegheată prin intermediul 
instrumentului nostru de evaluare a relaţiilor de afaceri. 
Firmei noastre, angajaţilor din practica profesională şi 
celorlalți angajaţi li se cere să evalueze şi să obţină 
aprobarea în prealabil asupra potenţialelor relaţii de afaceri 
cu un client de audit, astfel încât relaţiile noastre de afaceri 
să fie consecvente cu standardele profesionale de 
independenţă aplicabile. 

Comitetele de audit şi conducerea corporativă 

Suplimentar aplicaţiilor, proceselor şi instrumentelor noastre 
interne care permit conformitatea cu Regulile şi politicile de 
independenţă, Ernst & Young recunoaşte rolul important al 
comitetelor de audit şi al organismelor similare de conducere 
corporativă în supravegherea independenţei auditorilor. 
Comitetele de audit cu puteri depline şi independente joacă 
un rol vital, în numele acţionarilor, în legătură cu protejarea 
independenţei şi de prevenire a conflictelor de interese. Ernst 
& Young este dedicată comunicărilor intense şi regulate cu 
comitetele de audit ale clienţilor noştri sau cu cele 
responsabile pentru conducere corporatistă. Conformitatea 
noastră faţă de comunicările cerute de comitetele de audit, 
precum şi aprobarea prealabilă obligatorie a serviciilor, după 
caz, este monitorizată prin intermediul sistemelor şi 
proceselor noastre şi este testată prin programele noastre de 
revizuire a calităţii, toate fiind descrise în alte secţiuni ale 
prezentului raport.  
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Formarea profesională continuă  
a auditorilor statutari  
Recrutarea şi angajarea 
Un obiectiv strategic este acela de a angaja  şi dezvolta 
relaţii durabile cu profesionişti valoroşi din domeniul de audit. 
Suntem mândri  de cultura noastră privind angajaţii şi ne 
luăm angajamentul să depunem eforturi şi mai mari  pentru a 
contribui la dezvoltarea acestora .  

Recrutarea pentru activitatea de audit se realizează în 
general în campusurile universitare şi este completată, după 
caz, prin angajarea unor persoane cu experienţă anterioară. 
Aspiraţia noastră este de a avea o cultură de vârf faţă de 
angajaţi oriunde în lume.  Crearea unei culturi care atrage, 
reţine şi dezvoltă persoane remarcabile conduce la servicii de 
o calitate ridicata. 

Candidaţii sunt evaluaţi în funcţie de următoarele  criterii: 

• Abilităţi şi cunoştinţe tehnice  
• Abilităţi intelectuale 
• Abilităţi de conducere 
• Abilităţi de lucru în echipă/interpersonale 
• Motivaţie  
• Abilităţi de comunicare  
• Abilităţi de organizare şi planificare 

Dezvoltarea profesională  
După ce anul trecut s-a lansat EYU, continuăm să dezvoltăm 
acest cadru global Ernst & Young de dezvoltare consecventă 
a carierei. Prin intermediul EYU le oferim angajaţilor noştri 
posibilitatea de a beneficia de experienţa, nivelul de pregătire 
şi îndrumarea necesare pentru o dezvoltare susţinută în 
atingerea potenţialului lor. 

 EYU extinde angajamentul faţă de îndrumare prin 
intermediul diferitelor forme de consiliere şi de ghidare, din 
momentul în care angajaţii sunt recrutaţi şi în decursul 
diferitelor etape ale carierei lor.  

Componenta de pregătire a EYU se bazează pe un plan de 
formare profesională cuprinzător şi consecvent la nivel 
global, care îi ajută pe toţi angajaţii noştri să-şi dezvolte 
abilităţi tehnice şi personale de conducere adecvate, 
indiferent în ce zonă a lumii se află. Cursurile principale de 
formare profesională în audit sunt completate prin programe 
de învăţare dezvoltate ca reacţie la modificările apărute în 
standardele de contabilitate şi de raportare, la standardele 
privind independenţa şi la standardele profesionale, precum 
şi la dezvoltările apărute din practică. Profesioniştii noştri 
trebuie să efectueze cel puţin 20 de ore de formare 
profesională continuă anual şi cel puţin 120 de ore în cursul 
unei perioade de trei ani. Din aceste ore, 40% (opt ore anual 
şi 48 de ore în cursul unei perioade de trei ani) trebuie să 
acopere aspecte tehnice de audit şi contabilitate. În plus, ne 

aşteptăm ca auditorii noştri statutari certificaţi să respecte 
cerinţele locale referitoare la formarea profesională continuă. 
În afara instruirii formale, dezvoltarea profesională se obţine 
prin îndrumarea şi experienţele de care profesioniştii noştri 
beneficiază la locul de muncă. Îndrumarea susţine aplicarea 
în practică a cunoştinţelor şi experienţelor. Ne aşteptăm ca 
profesioniştii cu experienţă să îndrume şi să susţină 
dezvoltarea angajaţilor cu mai puţină experienţă, pentru 
crearea unui mediu de formare profesională continuă. 

Managementul performanţelor  
Un proces complex de management al performanţelor le 
impune angajaţilor noştri să-şi stabilească obiective, să aibă 
aşteptări clare în ceea ce priveşte activitatea lor, să 
primească feedback şi să discute despre performanţele lor. 
Procesul de dezvoltare şi management al performanţelor 
(PMDP) a fost creat pentru a ne susţine angajaţii în 
dezvoltarea lor şi pentru a avea cariere de succes. În cadrul 
PMDP-ului, evaluările periodice ale performanţelor la locul de 
muncă sunt combinate cu autoevaluări şi evaluări anuale. Ca 
parte a procesului anual de evaluare, fiecare profesionist 
identifică oportunităţile de dezvoltare ulterioară împreună cu 
consilierul său (un profesionist cu mai multă experienţă). 
Profesioniştii şi consilierii acestora sunt ghidaţi de o serie de 
competenţe stabilite la nivelul departamentelor de servicii 
globale, care definesc nivelul de cunoştinţe şi abilităţi ce 
trebuie menţinute şi dezvoltate pentru poziţia respectivă.
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Informaţii cu privire la auditorii calificaţi 

În cadrul Ernst & Young Moldova activează o singură 
persoană care deţine certificate de calificare a auditorilor 
eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova. 
Această persoană este: 

 

 

 

  

 

Numele, 
prenumele 

Date certificat Descrierea 
calificării 

Gonţa Raisa  AG nr. 000096 din 
08.02.2008 

Auditul General 

   
Gonţa Raisa AIF Nr. 0009 din 

26.01.2010 
Auditul Instituţiilor 
Financiare 
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Anexă: Clienţi de audit – Entităţi de  
interes public 
Definiţia Entităţilor de interes public conform legislaţiei din 
Moldova include următoarele criterii:  

„entitate care are importanţă deosebită pentru public 
datorită domeniului (tipului) de activitate şi care reprezintă o 
instituţie financiară, un fond de investiţii, o companie de 
asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială 
ale cărei acţiuni se cotează la Bursa de Valori a Republicii 
Moldova” 

Ernst & Young Moldova a efectuat auditul statutar la 
următoarele entităţi de interes public pentru perioada anului 
financiar 2011: 

• Banca Comercială Româna Chişinău  SA 
• Banca de Finanţe şi Comerţ SA 
• BC Mobiasbanca - Groupe Societe Generale SA 
 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

Ernst & Young 
Audit I Asistenţă fiscală I Tranzacţii I 
Asistenţă în afaceri  
 
 
Despre Ernst & Young 
Ernst & Young este lider global în domeniul 
serviciilor de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în 
tranzacţii şi în afaceri. La nivel global, cei 152.000 
de angajaţi ai firmei sunt uniţi prin valori comune şi 
prin angajamentul ferm pentru calitate. Ernst & 
Young face diferenţa ajutându-şi angajaţii, clienţii şi 
comunităţile să îşi atingă potenţialul.   
 
Pentru mai multe informaţii vizitaţi:    
www.ey.com. 
 
 
Ernst & Young se referă în mod colectiv la 
organizaţia globală a firmelor membre ale Ernst & 
Young Global Limited, fiecare firmă fiind o entitate 
individuală din punct de vedere legal . Ernst & 
Young Global Limited, o societate cu răspundere 
limitată din Marea Britanie, nu furnizează servicii 
către clienţi. 
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