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PREZENTARE INTRODUCTIVĂ 

 

Privind spre viitor, simțim necesitatea de a sublinia și reconfirma valorile noastre 

și tot ceea spre ce tindem: a conduce prin exemplu, a colabora, a respecta 

individul, a analiza cu obiectivitate şi a oferi informaţii veridice, și, de asemenea, a 

fi devotaţi faţă de comunităţile noastre. Calitatea și integritatea oamenilor și a 

muncii noastre prevalează tot ceea ce noi facem in cadrul KPMG. Comitetele de 

audit, conducerea companiilor, legiuitorii,guvernele, clienții și investitorii merită o 

articulare clară a pașilor pe care KPMG îi efectuează pentru a îndeplini obligațiile 

și responsabilitățile profesionale. 

 

Noi, cei de la KPMG Moldova, suntem obligați sa oferim servicii de înalta calitate 

intr-o maniera etica si profesionala. Noi urmărim calitatea, transparenta si 

integritatea, deoarece credem în faptul ca acestea sunt ingredientele vitale spre 

succesul afacerii noastre, si valorile esențiale ce intensifica încrederea piețelor 

globale de capital, precum si încrederea publicului mai vast în raportarea 

financiara. 

 

Acest Raport privind Transparenta va oferă o perspectiva clara asupra modului 

nostru de a acționa. Noi va deschidem ușa pentru a ne vedea si a ne înțelege la 

un nivel mai aprofundat. Noi va prezentam conducerea noastră, structura, cultura 

integrității, metodele noastre de abordare si sistemele de control a calității şi 

modul în care aplicăm dispoziţiile Legii în cadrul auditului la entităţile de interes 

public. 

 

 

 

Vă invităm să citiţi... 

30 aprilie 2012 

 

  

 

Serban Toader 

Senior Partner 
 

John Lane 

Audit Partner 
 

 
Vlad Bogdan 

Audit Director 

 
 

http://www.kpmg.ro/
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1. Descrierea generală a KPMG Moldova 

 

 

1.2 „Cultura KPMG" 

KPMG Moldova S.R.L. respectă 

valorile esenţiale globale ale KPMG 

International şi codul global de 

conduită care definesc o cultură 

comună şi angajamentul faţă de cele 

mai înalte principii de conduită  

personală şi profesională. 

Aceste valori sunt prezentate mai jos 

după cum urmează: 

Conducem prin exemplu la toate 

nivelele şi acţionăm astfel încât să 

dăm un exemplu aşteptărilor pe care 

le avem de la fiecare dintre noi şi de 

la clienţii noştri. 

Colaborăm, descoperind ce este 

mai bun în fiecare dintre noi şi 

construind relaţii de colaborare 

puternice şi benefice. 

Respectăm individul, respectând pe 

fiecare pentru ceea ce este şi pentru 

cunoştinţele, calificările şi experienţa 

fiecăruia atât ca individ cât şi ca 

membru al echipei. 

Analizăm cu obiectivitate şi oferim 

informaţii veridice, analizând 

fiecare ipoteză, urmărind faptele şi 

consolidându-ne reputaţia de 

consultanţi obiectivi şi de încredere. 

Suntem deschişi şi oneşti în 

comunicarea noastră, transmiţându-

ne reciproc informaţiile, cunoştinţele 

şi recomandările în mod frecvent şi 

constructiv şi gestionând situaţiile 

dificile cu fermitate şi sinceritate. 

Suntem devotaţi faţă de 

comunităţile noastre, acţionând ca 

nişte cetăţeni responsabili şi 

dezvoltându-ne calificările, 

îmbogăţindu-ne experienţa şi 

perspectivele prin munca pe care o 

depunem în folosul comunităţii. 

Mai presus de toate, acţionăm cu 

integritate în efortul permanent de a 

menţine cele mai înalte standarde 

profesionale, oferind recomandări 

documentate şi menţinându-ne cu 

stricteţe independent. 

Transparenţa stă la baza 

angajamentului nostru faţă de 

calitate şi integritate şi este esenţială 

pentru încrederea publicului larg în 

raportările financiare. Principiile care 

stau la baza unei asemenea încrederi 

trebuie sa includă о bună guvernare 

corporatistă precum şi o 

reglementare independentă a 

profesiei contabile. Acestea trebuie, 

de asemenea, să includă о 

convergenţă a reglementărilor, o 

abordare a independenţei bazată pe 

principii, transparenţa, reforma în 

domeniul răspunderii profesionale şi 

raportări financiare de cea mai înaltă 

calitate într-un cadru care promovează 

competitivitatea. 

Claritatea este esenţiala în structura 

noastră juridică, în metodele noastre 

de guvernare, în cerinţele de afiliere 

la organismele profesionale, precum 

şi în valorile noastre globale. 

1.3 Conducerea 

KPMG Moldova S.R.L. este 

condusă de Partenerul firmei 

(asistat de către Director). Urmează 

managerii pe departamente care 

împreună cu Partenerul şi 

Directorul deţin responsabilitatea 

finală pentru respectarea valorilor, 

standardelor şi activităţilor KPMG 

Moldova S.R.L. 

1.1 Aspecte 
generale 

KPMG Moldova S.R.L. este o 

firmă membră a reţelei KPMG 

de firme membre independente 

afiliate la KPMG International, o 

cooperativă elveţiană. 

În anul 1997 KPMG a deschis 

un birou la Chişinău care, în 

anul 2001, s-a afiliat la KPMG în 

România. La sfârşitul anului 

2011 la KPMG Moldova S.R.L. 

numărul total de angajaţi 

permanenţi – 37,  dintre care 27 

– în departamentul de audit. 

Totodată KPMG Moldova S.R.L. 

conlucrează în mod direct cu 

KPMG România şi cu alte 

companii membre ale reţelei 

internaţionale KMPG, 

combinând astfel experienţa 

locală şi cunoştinţele 

internaţionale. 

KPMG Moldova S.R.L. oferă 

servicii de audit, asistenţă 

fiscală şi consultanţă în afaceri, 

incluzând servicii de 

restructurare, unei largi game 

de organizaţii atât din sectorul 

public cât şi cel privat. 

Principalul gen de activitate al 

KPMG Moldova S.R.L. este 

exercitarea auditului rapoartelor 

financiare, pentru care deţine 

licenţă seria A MMII nr.034087, 

eliberată la 22 noiembrie 2004. 

Limbile utilizate în activitatea 

profesională: rusa, româna şi 

engleza.   
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2. Descrierea reţelei KPMG 

 

2.1 Structura Juridică şi 
Cadrul Internaţional 

KPMG Moldova S.R.L. este 

constituita în Moldova şi este 

guvernată de legea moldovenească, 

având ca obiect principal de activitate 

realizarea de servicii de audit. KPMG 

Moldova S.R.L., în calitate de firmă 

membră, îşi desfăşoară activitatea ca 

o entitate separată şi distinctă din 

punct de vedere legal. 

Acordul de afiliere ca membru 

semnat între KPMG Moldova S.R.L. 

şi KPMG International prevede 

angajamentul nostru de furnizare a 

unor servicii de calitate pentru toţi 

clienţii, indiferent de situarea 

geografică a acestora. 

Toate firmele membre afiliate la 

KPMG International se conformează 

unor standarde comune în furnizarea 

serviciilor pentru clienţi şi sunt 

angajate în menţinerea celor mai 

ridicate nivele de independenţă şi 

integritate.  

Serviciile sunt furnizate clienţilor de 

firmele membre ale KPMG 

International sau de alte firme 

independente, autorizate de către 

firmele membre să utilizeze 

denumirea  

KPMG şi pentru care firmele membre 

acceptă întreaga responsabilitate. 

2.2 Denumire 
şi Acţionariat 

KPMG este marcă înregistrată a 

KPMG International şi este 

denumirea sub care firmele 

membre KPMG, inclusiv KPMG 

Moldova S.R.L., sunt cunoscute în 

mod obişnuit. 

Adresa actuală a KPMG Moldova 

S.R.L. este bd. Ştefan cel Mare, 

202, MD 2004, Chişinău, Moldova, 

telefon: 580 580,  fax 540 499. 

2.3 Structuri decizionale 

KPMG International este 

organizată în trei regiuni: regiunea 

Americilor, Asia Pacific (ASPAC) şi 

Europa, Orientul Mijlociu şi Africa 

(EMA). KPMG Moldova S.R.L. face 

parte din regiunea EMA. În cadrul 

EMA, KPMG Moldova S.R.L. face 

parte din sub-regiunea Europei 

Centrale şi de Est (CEE). 

La nivel internaţional, Consiliul 

Global este principalul organ de 

guvernare şi supervizare. Din 

Consiliu fac parte Preşedintele la 

nivel Global, Vice-preşedintele la 

nivel Global, CEO International şi 

Preşedintele fiecăreia dintre cele 

trei regiuni (Americile, Asia Pacific 

si Europa, Orientul Mijlociu si 

Africa). 
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3. Declaraţia noastră privind calitatea 
serviciilor de audit 
 
 

3.1 Introducere 

KPMG Moldova S.R.L. furnizează 

clienţilor săi servicii independente, de 

calitate, câştigându-şi reputaţia 

pentru independenţa, integritatea, 

conduita etică şi obiectivitatea sa. 

KPMG Moldova S.R.L. promovează 

politicile de control al calităţii, inclusiv 

independenţa, care cuprind 

standardele emise de Federaţia 

Internaţională a Contabililor (IFAC), 

care au fost, de asemenea, adoptate 

de Moldova. Multe dintre aceste 

politici şi procedurile aferente au fost 

stabilite de KPMG International 

pentru a furniza o asigurare 

rezonabilă că firmele sale membre 

respectă standardele profesionale 

relevante şi cerinţele de 

reglementare. 

KPMG Moldova S.R.L. a stabilit şi 

respectă politicile şi procedurile de 

control al calităţii care cuprind 

principalele elemente ale 

Standardului Internaţional de Control 

al Calităţii (ISQC) 1. Acestea au fost 

concepute pentru a răspunde şi a 

depăşi aşteptările clienţilor noştri, 

precum şi pentru a respecta 

regulamentele şi standardele emise 

de Ministerul Finanţelor al RM, de 

Federaţia Internaţională a Contabililor 

(IFAC) ca şi de Consiliul de 

supraveghere a activităţii de audit din 

RM. Controalele de calitate efectuate 

de KPMG Moldova S.R.L. 

monitorizează, de asemenea, 

respectarea Legii Sarbanes - Oxley 

din 2002, a regulamentelor stabilite 

de Comisia pentru Schimburi si 

Valori Mobiliare a Statelor Unite 

(SEC) precum şi Standardului 

Internaţional de Control al Calităţii 

(ISQC). Politicile care guvernează 

activităţile de audit desfăşurate de 

KPMG Moldova S.R.L. pot fi în 

general considerate drept un 

angajament pentru: 

• Spiritul de conducere şi Controlul 
Calităţii 

• Etică, Independenţă, 
Profesionalism, Integritate şi 
Obiectivitate 

• Proceduri stricte de acceptare a 
clienţilor şi angajamentelor şi de 
continuare a acestora 

• Evaluarea performanţei în cadrul 
unui angajament 

• Managementul resurselor umane, 
inclusiv training şi dezvoltare 
profesională 

• Monitorizare şi conformitate. 

Partenerul responsabil pentru 

Managementul Riscului este 

răspunzător pentru conformitate şi 

controlul calităţii la nivelul întregii 

firme, pentru toate aspectele legate 

de practica profesională, inclusiv 

pentru supervizarea practicii 

profesionale la nivel local, relaţiile cu 

autorităţile de reglementare, 

aprobarea tuturor noilor oferte de 

servicii şi pentru dezvoltarea tuturor 

metodologiilor şi instrumentelor de 

lucru. 

KPMG Moldova S.R.L. consideră că 

managementul riscului şi controlul 

calităţii reprezintă responsabilitatea 

fiecărui partener şi salariat din cadrul 

firmei. Un aspect inerent al acestei 

responsabilităţi este nevoia de a 

înţelege şi a adera atât la politicile 

relevante ale KPMG International, la 

politicile firmei noastre (care 

abordează cerinţele legale şi de 

reglementare locale), precum şi la 

procedurile aferente şi de a le aplica 

cu o atenţie susţinută. Politicile 

noastre reflectă elementele 

individuale de control al calităţii care 

vin în sprijinul partenerilor şi 

salariaţilor pentru a-i ajuta să 

acţioneze cu integritate şi obiectivitate 
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să îşi desfăşoare activităţile cu 

diligenta, şi să respecte legile, 

reglementările şi standardele 

aplicabile. 

 

3.2 Spiritul de 
Conducere şi Controlul 
Calităţii 

KPMG Moldova S.R.L. promovează o 

cultură bazată pe spiritul de 

conducere, munca în echipă şi 

integritate. Conducerea din cadrul 

KPMG Moldova S.R.L. a adoptat 

„Cultura KPMG", care reflectă un 

angajament comun al tuturor 

firmelor membre ale KPMG 

International de a respecta valorile 

globale esenţiale ale KPMG 

International. Acestea sunt subiecte 

iniţiate la vârful organizaţiei noastre şi 

sunt incluse în cursurile de pregătire  

profesională din cadrul firmelor 

membre şi în obiectivele stabilite în 

cadrul procesului de evaluare a 

performanţelor. 

Fiecare dintre cele trei principale 

regiuni ale KPMG International, 

respectiv Americile, EMA si ASPAC, 

este supervizata de un Partener 

Regional responsabil pentru 

Managementul Riscului. Fiind o filială 

a KPMG România, KPMG Moldova 

S.R.L. este vizată de un Partener 

pentru Managementul Riscului (RMP) 

desemnat de KPMG România, care 

asigură managementul riscului şi o 

conducere de calitate în firmă. 

 

3.3 Etică şi 
Independenţă 

KPMG Moldova S.R.L. şi-a asumat 

angajamentul de a furniza servicii de o 

înaltă calitate în mod etic şi 

independent. Suntem conştienţi că 

integritatea şi calitatea oamenilor şi a 

muncii noastre joacă un rol esenţial în 

crearea unui sentiment de încredere în 

mediul economic şi contribuie la 

susţinerea şi creşterea încrederii în 

profesia noastră şi în pieţele de capital. 

Angajamentele pe care ni le asumăm 

se fundamentează pe un set de valori 

comune, un cod deontologic şi 

procese, politici şi controale comune, 

care sunt toate uniforme la nivel 

global, astfel încât lumea să ştie ce 

aşteptări poate avea de la KPMG 

International, indiferent de locaţia de 

unde operează. 

Mai jos sunt prezentate pe scurt 

politicile şi procedurile de etică şi 

independenţă stabilite de KPMG 

Moldova S.R.L. pentru a se alinia cu 

consecvenţa celor similare 

promulgate la nivel global şi a furniza 

o asigurare rezonabilă că firma 

noastră se conformează standardelor 

internaţionale. 

3.3.1 Independenţa - 
Politici şi Proceduri 
 

Pentru a promova independenţa, 

integritatea, etica şi obiectivitatea 

firmei KPMG Moldova S.R.L. şi a 

personalului său, este necesar ca toţi 

partenerii, grupurile de management 

şi întreg personalul profesionist 

desemnat fiecărei misiuni de audit 

să nu aibă nici un fel de interese 

financiare sau alte relaţii interzise cu 

clienţii lor sau cu conducerea, 

administratorii şi acţionarii 

semnificativi ai acestora. KPMG 

Moldova S.R.L. a adoptat politicile 

stabilite de KPMG International care 

cer partenerilor şi salariaţilor să 

acţioneze în mod etic, cu integritate şi 

obiectivitate, să îşi desfăşoare 

activitatea cu competenţă şi diligenţă 

şi să respecte permanent legile, 

regulamentele şi standardele 

profesionale aplicabile. Principalele 

valori ale KPMG constituie 

fundamentul acestor politici locale 

care promovează un standard de 

conduită profesională ce trebuie 

respectat de KPMG Moldova S.R.L.. 

Regulile interne de independenţă ale 

KPMG Moldova S.R.L. încorporează în 

întregime reglementările stabilite de 

Ministerul Finanţelor al RM şi de alte 

autorităţi de reglementare. 

KPMG Moldova S.R.L. a stabilit 

procesele prin care personalul nostru 

este informat asupra politicilor şi 

procedurilor de independenţă şi 

cerem respectarea regulilor de 

independenţă şi standardelor etice 

aplicabile care răspund standardelor 

promulgate de Ministerul finanţelor al 

RM, IFAC, SEC şi alte organisme de 

reglementare competente. Aceste 

politici şi proceduri care abordează 

domenii precum independenţa 

personală, relaţii post-angajare, 

rotaţia partenerilor şi aprobarea 

serviciilor de tip audit şi non-audit 

sunt monitorizate pentru a ţine pasul 

cu ultimele evoluţii în domeniu. 

Întreg personalul trebuie să parcurgă 

cursurile anuale de specialitate 

privind independenţa care sunt 

afişate pe website-ul companiei şi 

care includ o evaluare pentru a se 

verifica dacă fiecare salariat al KPMG 

Moldova S.R.L. înţelege politicile de 

independenţă ale firmei. 

De asemenea, toţi membrii 

personalului trebuie să semneze 

anual o declaraţie pentru a confirma 

că nu au interese financiare sau de 

altă natură care ar încălca politicile de 

independenţă ale KPMG Moldova. 

S.R.L.. 

În fiecare an, în cadrul sistemului de 

respectare a calităţii, se efectuează 

teste prin sondaj pentru a se 

confirma respectarea regulilor 

personale de independenţă de către 

partenerii şi profesioniştii noştri. 

KPMG Moldova S.R.L. monitorizează 

respectarea politicilor sale de 

independenţă prin propriul său 

sistem de pe website-ul companiei, în 

care toate angajamentele trebuie 

verificate înainte de a se accepta un 

client, pentru a exista certitudinea că 

nu există conflicte de interese care 

încalcă politicile de independenţă. 

Acest sistem cuprinde o lista a 

societăţilor cotate public şi a filialelor 

acestora, precum şi a valorilor 

mobiliare emise de acestea. 

În acelaşi timp, sistemul identifică şi 

gestionează posibilele conflicte de 

interese în cadrul şi între toate firmele 

membre ale reţelei KPMG 

International, în consecinţă, acest 
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sistem ajută firma să soluţioneze 

orice potenţiale conflicte de interese, 

previne furnizarea unor servicii 

interzise clienţilor de audit conform 

regulilor IFAC, SEC şi asigură 

aprobarea prealabilă a serviciilor 

permise, acolo unde este cazul. 

3.3.2 Standarde de 
Independenţă şi 
Monitorizare 

Politicile şi procedurile KPMG cu 

privire la independenţă sunt în 

conformitate sau chiar mai stricte 

decât cele prevăzute în Directiva a 8-

a a U.E. privind Auditul Statutar, şi 

sunt conforme sau mai stricte decât 

toate celelalte standarde, ca şi cele 

prevăzute în Codul privind conduita 

profesională a auditorilor şi 

contabililor, care a fost adoptat de 

Ministerul Finanţelor al RM. De 

asemenea, aplicăm şi standardele 

internaţionale, ca de exemplu cele 

prevăzute de Comisia pentru 

Schimburi şi Valori Mobiliare a 

Statelor Unite (SEC), dacă este 

cazul.

Profesioniştii din KPMG Moldova 

S.R.L. trebuie să îşi revizuiască în 

mod regulat interesele financiare şi 

alte relaţii pentru a verifica dacă 

respectă cerinţele de independenţă 

aplicabile. În plus, KPMG Moldova 

S.R.L. împreună cu peste 100 de 

firme din regiunile noastre din 

America, EMA şi ASPAC au 

implementat un sistem de 

identificare a investiţiilor prin 

navigare pe Internet. Acest sistem 

de identificare facilitează 

monitorizarea investiţiilor realizate în 

acţiuni tranzacţionate public, 

obligaţiuni, fonduri mutuale şi alte 

interese financiare care trebuie 

raportate de parteneri, manageri şi 

firme. 

Clienţii şi filialele de audit ale firmei 

sunt marcate în sistem ca fiind 

„restricţionate” înainte de a 

achiziţiona valori mobiliare sau de a 

contracta un credit sau a stabili o altă 

relaţie financiară, profesioniştii 

trebuie să utilizeze motorul de 

căutare cu privire la independenţă 

pentru a verifica daca entitatea este 

sau nu restricţionată. Partenerii şi 

managerii care furnizează servicii 

profesionale trebuie să îşi raporteze 

toate investiţiile în sistemul de 

identificare care automat  va notifica 

pe profesionişti dacă investiţiile 

acestora devin restricţionate. 

KPMG Moldova S.R.L. confirmă anual 

în scris către KPMG International 

conformitatea sa cu politicile de Etică 

& Independenţă. KPMG Moldova 

S.R.L. a introdus, de asemenea, 

acţiuni disciplinare în situaţia 

nerespectării de către personal a 

cerinţelor de independenţă. 

Asemenea acţiuni depind de 

circumstanţe şi pot include 

concedierea din firmă. 

Personalul nostru este responsabil 

pentru menţinerea integrităţii şi 

obiectivităţii sale, pentru a 

demonstra un raţionament 

profesional la standarde ridicate şi 

pentru a respecta politicile de etică 

profesională şi independenţă, 

precum şi cerinţele aplicabile 

activităţii pe care o desfăşoară. 

Codul de Conduita al firmei reflectă 

valorile şi principiile noastre şi 

subliniază angajamentul firmei faţă 

de etică şi integritate. 
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Codul detaliază standardele de 

conduită pe care trebuie să le 

respecte toţi partenerii şi salariaţii. 

Membrii KPMG Moldova S.R.L. 

parcurg anual un curs de specialitate 

privind aspectele relevante din Codul 

de Conduită şi fiecare dintre aceştia 

confirmă că sunt de acord să 

respecte Codul. 

3.3.3 Aprobare prealabilă a 
Serviciilor prestate de către 
auditor 

Serviciile profesionale furnizate de 

KPMG Moldova S.R.L. clienţilor săi de 

audit trebuie să se conformeze unor 

cerinţe etice, profesionale şi de 

reglementare aplicabile. KPMG 

Moldova S.R.L. a implementat politici 

şi proceduri de examinare şi 

aprobare de către principalul 

partener responsabil pentru un 

angajament de audit a serviciilor ce 

urmează a fi furnizate clienţilor listaţi 

public care cad sub incidenţa 

restricţiilor de servicii şi/sau cerinţelor 

de aprobare de către comitetul de 

audit. Există, de asemenea, o 

cerinţă de notificare a partenerului 

principal responsabil pentru un 

angajament de audit şi cu privire la 

angajamentele pentru care nu este 

necesară о aprobare prealabilă. 

Sistemul „Sentinel" permite 

partenerilor responsabili pentru 

angajamentele de audit să 

examineze şi să aprobe sau să 

refuze orice serviciu propus pentru 

astfel de clienţi şi filialele lor de 

către orice firmă membră KPMG, în 

baza cerinţelor de reglementare sau 

cerinţelor clienţilor. 

3.3.4 Politici Post-angajare 

Toţi partenerii şi personalul 

profesionist care furnizează servicii 

unui client de audit trebuie să aducă 

la cunoştinţa 

Partenerului responsabil pentru Etică 

şi Independenţă al KPMG România şi 

Moldova dacă intenţionează să între 

în negocieri de angajare cu clientul 

de audit respectiv, urmând ca aceste 

persoane să nu mai participe la 

misiunea respective. De asemenea, 

se ia în considerare necesitatea de 

realizare a unei analize independente 

a raţionamentelor semnificative 

efectuate de persoana respectivă pe 

durata acelei misiuni. 

În situaţia în care membrul unei 

echipe de audit, un partener sau un 

fost partener s-a angajat la un client 

de audit, măsura în care procedurile 

suplimentare vor fi aplicate depinde 

de anumiţi factori precum poziţia pe 

care persoana în cauză o ocupă la 

clientul de audit; măsura în care 

individul se va implica în echipa de 

audit; durata de timp trecută de când 

persoana a făcut parte din echipa de 

audit sau a lucrat la KPMG Moldova 

S.R.L. şi poziţia pe care individul a 

deţinut-o anterior în echipa de audit 

sau la KPMG Moldova S.R.L. 

În situaţia în care KPMG Moldova 

S.R.L. ar furniza orice fel de serviciu 

unui client de audit SEC, atunci 

trebuie să respecte reguli specifice 

legate de independenţă post-

angajare conform standardelor 

promulgate de SEC, care sunt mai 

restrictive decât cele menţionate 

mai sus. 

3.3.5 Conflicte de interese 

Independenţa, integritatea şi 

obiectivitatea reprezintă stâlpii de 

susţinere ai politicilor stabilite de 

KPMG Moldova S.R.L., în consecinţa, 

evităm cu diligenţă orice aparenţe 

legate de un conflict de interese. 

Conflictele de interese sunt 

circumstanţele sau situaţiile care au 

fost percepute sau pot fi percepute 

de către un observator rezonabil şi 

bine informat că exercitând o 

influenţă asupra capacitaţii unei 

firme membre sau a personalului 

acesteia de a lucra cu obiectivitate 

sau a acţiona în mod imparţial. KPMG 

Moldova S.R.L. a implementat 

proceduri care cer personalului său 

să acorde atenţia necesară oricăror 

conflicte de interese potenţiale sau 

reale, să le identifice într-o faza cât 

mai incipientă şi să le rezolve, 

gestioneze sau să le evite. KPMG 

Moldova S.R.L. dispune de proceduri 

în cadrul procesului de evaluare a 

clientului şi angajamentului prin care 

se evaluează potenţialele conflicte de 

interese care ar putea să împiedice 

firma să accepte un client sau un 

angajament. 

3.3.6 Confidenţialitatea 
Clientului 
 

KPMG International cere firmelor 

sale membre, inclusiv KPMG Moldova 

S.R.L., să aplice politici şi proceduri 

de protejare a datelor clienţilor şi 

foştilor clienţi în conformitate cu 

standardele legale, de reglementare 

şi profesionale şi în măsura cerută de 

lege. Acestea includ cerinţa ca în 

cadrul procesului de declaraţii anuale, 

KPMG Moldova S.R.L. să obţină de la 

profesioniştii săi confirmarea că 

înţeleg regulile locale de 

reglementare şi pe cele ale firmei 

care guvernează modul de tratare a 

informaţiilor confidenţiale ale 

clienţilor şi respectarea acestor 

reguli. 

3.3.7 Păstrarea 
Documentelor 

KPMG Moldova S.R.L. a implementat 

politici şi proceduri cu privire la 

documentaţia necesară care stă la 

baza rapoartelor emise în cadrul unui 

angajament. În plus, politicile noastre 

de păstrare a materialelor de lucru 

sunt în conformitate cu cerinţele 

IFAC, SEC şi MF. Mai mult, KPMG 

Moldova S.R.L. a implementat 

proceduri pentru a răspunde cererilor 

venite din partea unor terţe părţi 

privind accesul la materialele de 

lucru şi la rapoartele emise. 

3.3.8 Rotaţia Auditorilor 

Regulile aplicate de KPMG Moldova 

S.R.L. cu privire la rotaţia auditorilor 

sunt cele prevăzute în Legea cu 

privire la activitatea de audit. În 

consecinţă, auditorii se rotesc la un 

interval de 3 ani, cu o perioadă de 3 

ani înainte de a putea reveni la 

aceeaşi misiune.  
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3.4 Acceptarea 
Clienţilor şi 
Angajamentelor şi 
Continuarea acestora 

 

3.4.1 Politici şi Proceduri 
 

KPMG Moldova S.R.L. recunoaşte că 

politicile şi procedurile stricte de 

acceptare a clienţilor/angajamentelor 

şi de continuare a acestora joacă un 

rol extrem de important în furnizarea 

unor servicii profesionale de calitate. 

La nivel local au fost implementate 

politici şi proceduri pentru a decide 

dacă acceptăm colaborarea cu un 

client, continuarea relaţiei cu acesta 

sau dacă urmează să realizăm un 

anumit tip de servicii pentru un client 

existent sau potenţial, în toate 

cazurile, decizia de a accepta sau 

continua relaţia cu un client este 

documentată şi trebuie aprobată de 

către persoanele responsabile pentru 

managementul riscului şi/sau de 

către liderii departamentului 

respectiv. De asemenea, am 

elaborat politici şi proceduri care 

asigură că personalul implicat în 

fiecare misiune îşi desfăşoară 

activitatea cu respectarea 

standardelor profesionale, a 

cerinţelor de reglementare şi 

cerinţelor de calitate ale firmei. 

3.4.2 Procesul de Evaluare a 
Angajamentului 

Înainte de a accepta un angajament, 

partenerul potenţial responsabil 

pentru angajamentul respectiv, cu 

consultarea altor membri ai 

personalului de conducere, după caz, 

efectuează o evaluare documentată a 

angajamentului. În urma acestei 

evaluări a angajamentului se 

stabileşte  şi poate să realizeze 

angajamentul şi se identifică 

măsurile ce trebuie luate pentru a 

reduce riscurile identificate în urma 

evaluării. 

 

3.4.3 Procesul de 
Continuare a 
Angajamentului 

Atunci când sunt îndeplinite anumite 

criterii (de ex., angajamente periodice 

sau anuale), partenerul responsabil 

pentru un angajament efectuează şi 

documentează о reevaluare a 

angajamentului. În urma reevaluării 

angajamentului se stabileşte dacă 

angajamentul reprezintă о misiune 

pe care firma doreşte şi poate să о 

continue şi se identifică măsurile ce 

trebuie luate pentru a se reduce 

riscurile identificate în urma 

reevaluării. 

 
3.5 Realizarea 
Angajamentului 
Un rol fundamental în calitatea 

serviciilor noastre de audit îl joacă 

controalele de calitate, care sunt 

incorporate în toate procesele 

specifice unui angajament de audit. 

Aceste controale de calitate includ 

politici şi instrucţiuni care asigură că 

activitatea desfăşurată de personalul 

implicat în angajament respectă 

standardele profesionale aplicabile  

precum şi cerinţele de reglementare 

şi standardele de calitate ale firmei.  

Realizarea unui angajament cuprinde 

toate fazele de planificare şi execuţie 

a unui angajament, inclusiv 

metodologia de audit a firmei precum 

şi revizuirea, supervizarea, 

consultarea, documentarea şi 

comunicarea rezultatelor auditului. 

3.5.1 Metodologia de Audit 

Manualul de Audit KPMG a fost 

elaborat în vederea respectării 

cerinţelor prevăzute de Standardele 

Internaţionale de Audit. 

Echipele din cadrul KPMG Moldova 

S.R.L. implicate în angajamentele de 

audit respectă Metodologia de Audit 

KPMG. Politicile KPMG International 

furnizează, de asemenea, instrucţiuni 

cu privire la realizarea 

angajamentelor la nivelul mai multor 

firme. Aceste politici de 

management al riscului subliniază 

angajamentul asumat la nivel 

mondial de KPMG International faţă 

de seriozitate şi integritate. La 

instrucţiunile emise de KPMG 

International se adaugă politicile şi 

procedurile specifice pentru KPMG 

Moldova S.R.L. care se conformează 

legilor, reglementărilor şi 

standardelor profesionale locale. 
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3.5.2 Supervizarea, 
Revizuirea şi Susţinerea 
Echipei Angajamentului 

Instrucţiunile de supervizare, revizuire 

si consultare pentru activitatea de 

audit includ: 

• Examinarea şi aprobarea 

planificării şi analizei 

angajamentului înainte de 

începerea activităţii principale pe 

teren 

• Revizuirea materialelor de lucru de 

către un alt profesionist, inclusiv 

examinarea de către partenerul 

responsabil pentru angajament a 

documentelor de lucru principale 

din domeniile de audit cu risc 

ridicat. 

• Desemnarea unui membru 

responsabil pentru controlul 

calităţii în vederea participării 

latoate angajamentele de audit al 

Entităţilor de Interes Public şi 

situaţiilor financiare cu risc ridicat. 

•  Aprobarea unui document în care 

se sintetizează constatările şi 

concluziile în legătura cu 

aspectele semnificative, astfel 

cum au fost identificate de diverse 

părţi, inclusiv de către partenerul 

responsabil pentru angajament. 

• Analiza tehnică detaliată efectuată 

în anumite situaţii de către 

membrul responsabil pentru 

controlul calităţii angajamentului, 

conform standardelor 

profesionale. 

Consultările interne cu alţi membri ai 

personalului sunt încurajate şi în 

anumite circumstanţe, cerute. 

Asistenţa tehnică pentru fiecare 

echipă desemnată unui angajament 

este asigurată de o reţea care 

include Departamentul de Practică 

Profesională (DPP), Grupul de 

Raportare Financiară al KPMG 

International şi Grupul privind 

Standardele Internaţionale de Audit, 

precum şi de către partenerii 

responsabili pentru practica 

profesională. 

 

Firma a stabilit un protocol de 

consultare şi documentare cu privire 

la aspectele contabile şi de audit 

semnificative, inclusiv proceduri de 

soluţionare a diferenţelor de opinie 

referitoare la aspecte legate de 

angajamente. Consultarea unui 

membru al echipei cu un nivel de 

responsabilitate mai mare decât 

oricare dintre părţi conduce de obicei 

la rezolvarea unor asemenea 

diferenţe. În alte situaţii, problema 

poate fi transmisă ierarhic pentru a fi 

soluţionată de către DPP. 

 

3.6 Managementul 
Resurselor Umane 

3.6.1 Recrutare şi Angajare 

Toţi candidaţii la poziţii profesionale îsi 

trimit CV-ul, sunt intervievaţi şi acolo 

unde se consideră necesar, sunt 

supuşi unor verificări ale informaţiilor 

furnizate. Înainte de angajare, 

candidaţilor li se acordă acces la 

resursele firmei pentru 

a li se verifica şi confirma 

independenţa. Orice situaţii care 

implică probleme legate de 

independenţă sau conflicte de 

interese trebuie rezolvate înainte ca 

persoana respectivă să înceapă 

relaţiile de muncă cu firma. La 

angajarea în firmă, personalul trebuie 

să participe, de asemenea, la 

programe de training având ca 

tematică independenţa, aspectele 

etice şi securitatea, în plus faţă de 

modulele legate de poziţia deţinută. 

3.6.2 Dezvoltare şi Training 

Politicile noastre cer profesioniştilor 

noştri să îşi menţină competenţele 

tehnice şi să respecte cerinţele de 

reglementare şi pe cele profesionale 

aplicabile. Cu privire la formarea 

continuă, asigurăm posibilităţi pentru  

a-i ajuta pe profesioniştii noştri să 

răspundă cerinţelor de formare 

profesională continuă precum şi să îşi 

îndeplinească propriile obiective de 

dezvoltare profesională. 

 

Programele de pregătire profesională 

şi dezvoltare ale firmei includ 

elemente indispensabile cursurilor şi 

teste de competenţă, diverse 

metode de predare a acestora şi 

sesiuni interactive pe website ce 

permit profesioniştilor să participe la 

cursuri pentru studiu individual; să 

participe la cursuri organizate la nivel 

naţional, regional şi local; şi să 

participe la seminare pe website în 

timp real. 

În plus, firma cere profesioniştilor săi 

să participe la un curs anual cu 

privire la standardele de 

independenţă şi standardele etice 

incluse in Codul de Conduită al 

firmei. De asemenea, îi încurajăm pe 

profesionişti să ţină pasul cu 

progresele tehnice, prin participarea 

la programele de pregătire interne şi 

externe specifice anumitor domenii 

şi la conferinţe precum şi prin 

buletine şi publicaţii periodice 

relevante. Importanta calităţii 

serviciilor de audit este în 

permanenţă subliniată prin cursuri de 

pregătire şi comunicarea în timp util a 

aspectelor importante legate de 

contabilitate, audit şi raportare. 

3.6.3 Desemnarea 
personalului în cadrul 
unui angajament 

Firma desemnează persoanele ce 

urmează a se implica în anumite 

angajamente în urma evaluării 

calificărilor acestora, a experienţei 

profesionale relevante şi celei 

specifice unor domenii, precum şi a 

naturii angajamentului. În cazul 

clienţilor de audit care sunt entităţi 

de interes public şi clienţilor de audit 

care nu sunt de interes public dar 

care prezintă un risc 

mai ridicat, partenerul responsabil 

pentru angajament şi partenerul 

responsabil pentru controlul calităţii 

angajamentului sunt aprobaţi de 

către Partenerul responsabil pentru 

Serviciile de Audit şi de Partenerul 

responsabil pentru Managementul 

Riscului. Pentru toţi ceilalţi clienţi de 

audit, partenerul responsabil pentru 
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angajament şi partenerul 

responsabilul pentru controlul calităţii 

angajamentului trebuie aprobaţi de 

către Partenerul responsabil pentru 

Serviciile de Audit. 

3.6.4 Supervizare 

Supervizarea implică direcţionarea 

eforturilor profesioniştilor implicaţi în 

realizarea obiectivelor auditului şi 

stabilirea nivelului de atingere a 

acestor obiective. Supervizarea 

include instruirea şi îndrumarea 

profesioniştilor, informarea cu privire 

la aspectele semnificative, revizuirea 

muncii desfăşurate, reconcilierea 

problemelor şi agrearea unor 

concluzii corespunzătoare. Fiecare 

profesionist care lucrează în audit este 

evaluat în funcţie de realizarea şi 

documentarea adecvată a activităţii 

precum şi în funcţie de măsura în 

care rezultatele corespund 

concluziilor prezentate în raportul 

auditorului. 

3.6.5 Evaluarea 
Performanţelor şi 
Remunerarea 

Toţi membrii KPMG Moldova S.R.L. îşi 

stabilesc anual obiective şi sunt 

supuşi unor evaluări ale 

performanţelor efectuate de către 

manageri care sunt  familiarizaţi cu 

aceste performanţe. Fiecare membru 

este evaluat în funcţie de atingerea 

obiectivelor agreate, demonstrarea 

calificărilor/ conduitei şi aderarea la 

valorile firmei. Calificările / conduita 

evaluate includ atenţia acordată 

calităţii, profesionalismul, 

cunoştinţele tehnice, 

responsabilitate, concentrarea 

asupra aspectelor strategice şi 

comerciale, îndrumarea şi dezvoltarea 

oamenilor, învăţarea continuă şi 

dezvoltarea relaţiilor. Rezultatele 

evaluării performanţelor anuale 

influenţează direct remunerarea 

personalului, inclusiv a partenerilor, şi 

în unele cazuri continuarea colaborării 

cu firma. 

3.6.6 Acreditare şi 
Autorizare 

Firma îi încurajează pe profesioniştii din 

audit să obţină certificarea din partea 

Ministerului Finanţelor al RM. 

Personalul din departamentul de audit 

studiază pentru a obţine calificarea 

din partea Asociaţiei Contabililor 

Autorizaţi şi Experţilor Contabili 

(ACCA), la fel cum sunt încurajaţi să 

studieze pentru ACCA şi angajaţii din 

alte departamente. 

 

3.7 Monitorizare 
şi Conformitate 

3.7.1 Politici şi proceduri 

Firma răspunde cerinţelor de 

monitorizare specifice domeniului 

prin implementarea propriului său 

program de inspecţie internă, 

Programul de Evaluare a 

Conformităţii şi Control al Calităţii - 

"PECCC" (Quality Performance and 

Compliance Program - QPCP). 

PECCC este destinat a sprijini firma 

să evalueze respectarea politicilor şi 

procedurilor firmei de management 

al riscului şi să exprime o asigurare 

rezonabilă că sistemul nostru de 

control al calităţii este relevant, 

adecvat, funcţionează eficient şi 

este respectat în practică. 

PECCC conţine o serie de elemente 

care susţin structura de control al 

calităţii şi management al riscului 

specifică firmei. Principalele 

componente ale PECCC sunt 

reprezentate de analiza şi revizuirea 

angajamentelor de audit realizată în 

cadrul Programului de Evaluare a 

Calităţii (Quality Performance Review 

Program - QPRP) şi analiza 

managementului riscului realizată în 

cadrul Programului de Conformitate 

cu Cerinţele de Management al 

Riscului (Risk Compliance Program - 

RCP). 

Aceste analize sunt efectuate anual. 

Alte analize pot fi, de asemenea, 

realizate în cadrul Programului de 

Evaluare a Conformităţii şi Control al 

Calităţii. 

Dintre acţiunile desfăşurate în cadrul 

unui PECCC fac parte următoarele: 

• Evaluări periodice individuale ale 

partenerilor în urma unui program 

de rotaţie la un interval de 3 ani; 

• Evaluări ale controalelor generale 

şi funcţional, inclusiv ale 

independenţei, acceptării şi 

continuării serviciilor pentru clienţi, 

evaluarea personalului, analiza 

conformităţii cu CPE, a autorizării şi 

păstrării documentelor; 

• Informarea managementului cu 

privire la rezultatele evaluărilor, 

inclusiv la planurile de acţiune ce 

urmează a fi implementate pentru 

abordarea aspectelor identificate; 

• Cursuri specializate pentru 

profesionişti pentru a comunica 

rezultatele, a implementa planurile 

de acţiune, şi a sublinia modificările 

corespunzătoare aduse politicilor şi 

instrucţiunilor firmei. 

Ultimul PECCC pentru KPMG 

Moldova S.R.L. a fost încheiat în iulie 

2011 cu rezultate pozitive. 

Activitatea KPMG Moldova S.R.L. la 

moment nu a fost analizată de către 

Consiliul de supraveghere a activităţii 

de audit din RM. 
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3.7.2 Cerinţe privind 
Entităţile de Interes Public 

Toate angajamentele pentru auditul 

Entităţilor de Interes Public (EIP), 

toate angajamentele cu o opinie de 

audit modificată, toate 

angajamentele ce necesită о analiză 

efectuată de un al doilea partener ca 

şi toate angajamentele considerate a 

prezenta un risc mai mare trebuie 

supuse unei analize de control al 

calităţii realizată de un partener care 

nu este altfel implicat în 

angajamentul de audit respectiv. 

În 2011 în Moldova entităţile de 

interes public sunt definite în Legea 

contabilităţii ca fiind:  

“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”. 

Anexa la prezentul Raport prezintă 

entităţile de interes public-clienţi 

KPMG Moldova S.R.L. 

Angajamentul nostru 
faţă de Calitate 

KPMG Moldova S.R.L. va continua 

să ţină pasul cu evoluţia mediului 

de afaceri şi pieţelor financiare, 

continuând să investească 

substanţial în cursuri de pregătire şi 

dezvoltare a personalului. Vom 

menţine calitatea angajamentelor 

de audit şi a celorlalte angajamente, 

fiind la curent cu schimbările ce au 

loc în profesia noastră, aşa cum 

rezultă din aşteptările publicului şi a 

autorităţilor de reglementare. 

Stabilirea unui sistem de 

supraveghere robust astfel cum este 

definit în Legea cu privire la 

activitatea de audit va fi în avantajul 

tuturor şi noi vom continua să 

colaborăm îndeaproape cu 

autorităţile de reglementare. 

Pentru a consolida şi a dezvolta 

controlul calităţii, KPMG Moldova 

S.R.L. va continua să asigure o 

pregătire profesională, tehnologie 

avansată şi metodologii care să 

contribuie la servicii de audit de 

calitate. Vom sprijini în mod activ un 

sistem transparent, în special legat 

de procedurile de control al calităţii. 
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Anexa 1  
 

Clienţii KPMG - Entităţi de interes public pentru care 
KPMG Moldova a emis rapoarte in anul 2011 

 

 "BANCA DE  ECONOMII" S.A.  

 BC ”Universalbank” S.A. 

 BC Comertbank S.A. 
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Anexa 2  
 

Lista auditorilor certificaţi 
 

 
Lista auditorilor certificaţi la nivel naţional 

 
John Lane 

- deţinător a certificatului de calificare a auditorului seria AG nr.000267,  
eliberat 2 februarie 2010 – calificarea “Auditor pentru auditul general” 

 
 
Rusu Nicoleta 

- deţinătoare a certificatului de calificare a auditorului seria AG nr.000064,  
eliberat 8 februarie 2008 – calificarea “Auditor pentru auditul general” 

- deţinătoare a certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare seria AIF nr.0007,  
eliberat 30 iunie 2008 – calificarea “Auditor pentru auditul instituţiilor financiare” 

 
Alexa Stela 

- deţinătoare a certificatului de calificare a auditorului seria AG nr.000021, eliberat 8 februarie 2008 – 
calificarea “Auditor pentru auditul general” 

 
 
 

 
Lista salariaților certificaţi la nivel internaţional 
 

- John Lane, deţinător a certificatului de membru al Institutului Expertilor Contabili din Canada (CICA) 
 

- Rusu Nicoleta deţinătoare a certificatului de membru al Asociaţiei Contabililor Profesionişti Certificaţi din 
Marea Britanie (ACCA) 
 

- Stacanov Elena, deţinătoare a certificatului de membru al Asociaţiei Contabililor Profesionişti Certificaţi din 
Marea Britanie (ACCA) 
 

- Alexa Stela, deţinătoare a certificatului de membru al Asociaţiei Contabililor Profesionişti Certificaţi din 
Marea Britanie (ACCA) 
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