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Introducere

Denumirea: ÎCS PricewaterhouseCoopers Audit SRL

Numărul de identificare de stat si codul fiscal (IDNO): 1003600008161

Data înregistrării de stat: 29.01.1998

Licenţa: Activitatea de audit (auditul general, auditul instituţiilor financiare, auditul participanţilor
profesionişti la piaţa valorilor mobiliare şi piaţa asigurărilor), seria A MMII nr. 37346, eliberată la 
09.02.2007

Apartenenţa la asociaţii profesionale: În Republica Moldova ÎCS PricewaterhouseCoopers Audit
SRL nu face parte din asociaţii profesionale

Numărul de angajaţi: 34 (conform situaţiei la 31.12.2011)

Numărul de angajaţi care deţin certificate internaţionale ale contabililor profesionişti şi 
tipul acestora: În cadrul companiei sunt 8 (opt) angajaţi care deţin certificatele ACCA (Asociaţia 
Contabililor Certificaţi şi Acreditaţi din Marea Britanie)

Limbile utilizate în activitatea de audit: Limba de stat, limba engleză şi limba rusă

Reţele şi acorduri legale şi structurale din reţea: ÎCS PricewaterhouseCoopers Audit SRL este
membru al reţelei internaţionale PricewaterhouseCoopers International Limited, unde  fiecare dintre 
companii este persoană juridică cu statut independent 
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Lista cu entităţile de interes public pentru care a 
fost efectuat auditul rapoartelor financiare în
perioada de gestiune

Entităţi:

• BC “Eximbank – Gruppo Veneto Banca” SA(audit obligatoriu)

• BC “ProCredit Bank” SA (audit obligatoriu)

• BC “Moldova Agroindbank” SA (audit obligatoriu)

• Efes Vitanta Moldova Brewery SA (audit la solicitare)
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Despre PwC

• PwC (www.pwc.com/md) oferă servicii de audit 
financiar, consultanţă fiscală şi consultanţă pentru 
afaceri, specializate pe diferite sectoare pentru a
contribui la crearea unui mediu de afaceri favorabil
şi a genera un plus de valoare pentru clienţii săi şi 
pentru toţi factorii implicaţi

• Cu origini datând din 1849 şi având venituri de 29
miliarde USD (anul financiar 2011), PwC este cea
mai mare companie de servicii profesionale din
lume. Bazându-se pe talentul celor peste 169,000 de
angajaţi din 158 de ţări , PwC serveşte zi de zi 419
companii prezente în Fortune Global 500 şi 443
companii din FT Global 500

Slide 4
27 aprilie 2012Raport privind transparenţa



PwC

Despre fondatorul ÎCS PricewaterhouseCoopers
Audit SRL

• Fondatorul şi asociatul unic (100%) al ÎCS PricewaterhouseCoopers Audit 
SRL din Republica Moldova este S.C. PricewaterhouseCoopers Audit SRL
(România)

• Oferă o gamă completă de servicii de consultanţă companiilor locale şi 
multinaţionale, precum şi instituţiilor publice

• Prezentă pe piaţă din 1991
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Structura conducerii societăţii

Administrator:

Stela Recean, Senior Manager (Republica Moldova), auditor,

certificat pentru :

Auditul general Seria AG nr. 00021

Auditul instituţiilor financiare Seria AIF nr. 0001

Auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor Seria APFN nr.0000064

Auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare Seria APFN nr.0000012
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Servicii profesionale distinctive

PwC este o companie integrată, care oferă servicii 
profesionale distinctive, de cea mai înaltă calitate:

• audit

• organizarea, restabilirea şi ţinerea evidenţei contabile

• planificarea fiscală şi calcul al obligaţiilor de plată la buget, întocmirea 
declaraţiilor fiscale

• analiza activităţii economico-financiare

• consultanţă şi deservire informaţională în probleme ce ţin de domeniul 
legislaţiei financiare şi fiscale

• elaborarea şi propagarea materialelor metodice, a recomandărilor privind 
evidenţa contabilă, impozitarea, control intern

• asistenţă juridică în probleme de activitate economico-financiară

• asistenţă în administrare, reorganizare şi lichidare
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Sistemul de control al calităţii
• ÎCS PricewaterhouseCoopers Audit SRL respectă cerinţele legislaţiei locale 

corespunzătoare. Suplimentar, în calitate de membru al PricewaterhouseCoopers 
International Limited, noi respectăm standardele de calitate şi risc aprobate de către 
organizaţie

• Procedurile noastre detaliate de control al calităţii sunt descrise în manualele noastre 
de politică de audit

• Începând cu 15 iunie 2005, toate firmele de audit-membre, care desfăşoară activităţi 
de audit şi revizuire a informaţiei financiare istorice, aplică Standardul Internaţional 
de Control a Calităţii 1 (ISQC 1), emis de către IAASB (entitatea pentru reglementări în 
domeniul auditului a Federaţiei Internaţionale a Contabililor)

• Standardul stabileşte elementele componente ale sistemului de control al calităţii care 
ar trebui sa opereze într-o companie de audit

• Aceste cerinţe acoperă următoarele:

› Responsabilităţile managementului pentru calitate în cadrul companiei

› Cerinţe de etică

› Procedurile de acceptare şi continuitate a relaţiilor cu clienţii şi 
angajamente specifice

› Resursele Umane

› Performanţa angajamentelor

› Monitorizarea
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Scopul sistemului de control al calităţii şi politicile 
de control al calităţii lucrărilor de audit elaborate 
de către societate 

• Scopul principal al sistemului de control al calităţii este asigurarea calităţii 
produsului/serviciilor, controlul şi monitorizarea proceselor esenţiale, măsurile 
corective şi preventive, îmbunătăţirea continuă şi satisfacţia clienţilor pentru serviciile 
acordate

• Politicile de control al calităţii lucrărilor sunt stabilite în Manualul Calităţii şi vizează:

› Stabilirea obiectivelor şi indicatorilor anuali

› Documentaţia de management şi control

› Produsele neconforme. Acţiuni corective

› Monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă

› Auditul intern
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Descrierea succintă a politicilor şi procedurilor de 
control, inclusiv independenţa, confidenţialitatea, 
instruirea profesională continuă a auditorilor etc.

• Fiecare dintre angajaţii companiei are obligaţia 
de a cunoaşte şi a respecta principiile Codului de 
Etică (care se referă la principiile şi standardele 
de integritate şi conduită în afaceri) şi a 
Declaraţiei de Independenţă Profesională (care 
descrie condiţiile de integritate şi obiectivitate). 
Toate informaţiile obţinute în timpul activităţii 
desfăşurate sunt primite şi gestionate cu 
respectarea strictă a confidenţialităţii

• Angajaţii companiei participă la programele de 
pregătire şi dezvoltare individuală.  Obţinerea 
certificării ACCA de către angajaţi reprezintă un 
criteriu esenţial în procesul de promovare
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Declaraţie privind respectarea de către companie 
a principiului independenţei

• ÎCS PricewaterhouseCoopers Audit SRL respectă principiul de independenţă in 
conformitate cu cerinţele legislaţiei locale in vigoare şi ale standardelor profesionale 
aplicabile

• Liderul pentru probleme de Independenţă din cadrul companiei monitorizează strict 
cerinţele de independenţă profesională şi de reglementare, precum şi cerinţele care se 
referă la interesele financiare şi la relaţiile de afaceri cu clienţii. Ca parte a Reţelei 
Globale PricewaterhouseCoopers, compania noastră a implementat un program de 
respectare şi monitorizare a sistemului de independenţă
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Declaraţie privind respectarea de către companie 
a principiului independenţei (continuare)

• Acest sistem cuprinde următoarele elemente cheie:

› Proceduri şi reguli scrise de independenţă

› Un sistem automatizat de monitorizare şi o listă a entităţilor restricţionate

› Cursuri permanente privind principiul de independenţă

› O monitorizare internă a sistemului de independenţă şi control

› Responsabilitatea managementului superior pentru sistemul de
independenţă şi control

› O atitudine corespunzătoare a managementului de vârf şi o cultură în ceea 
ce priveşte independenţa profesională

› Raportare promptă a eventualelor situaţii în care clienţii caută să angajeze 
personal din firmă

› Raportarea potenţialelor nerespectări a principiilor de independenţă de 
către angajaţi

› Proceduri şi reguli disciplinare

› Control asupra relaţiilor de afaceri, a eventualelor alianţe, comisioane şi 
onorarii
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Ultima verificare independentă a calităţii 
lucrărilor de audit

De la 01.01.2008 - data intrării în vigoare a Legii (nr. 61-XVI din 16.03.2007) cu 
privire la activitatea de audit - ÎCS PricewaterhouseCoopers Audit SRL nu a fost
supusă unor verificări a calităţii lucrărilor de audit din partea autorităţilor publice din 
Republica Moldova
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Persoanele angajate deţinătoare de certificate de 
calificare ale auditorilor:

Stela Recean

Certificat pentru Auditul General Seria AG nr. 000217

Certificat pentru Auditul Instituţiilor Financiare Seria AIF nr. 0001

Certificate pentru Auditul Participanţilor Profesionişti la Piaţa Financiară Nebancară

(auditor al participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, auditor al participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor)

Seria APFN nr.0000012 şi APFN nr.0000064

Viorelia Guţu

Certificat pentru Auditul General Seria AG nr. 000223

Certificat pentru Auditul Participanţilor Profesionişti la Piaţa Financiară Nebancară 

(auditor al participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor) Seria APFN nr.0000067

Diana Avtudov

Certificat pentru Auditul General Seria AG nr. 000275
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27 aprilie 2012 L.Ş.                                  ____________________

(data întocmirii informaţiei) (semnătura directorului) 

Stela Recean Administrator ____________________

(numele persoanei responsabile (Funcţia) (semnătura persoanei responsabile

pentru întocmirea informaţiei) pentru întocmirea informaţiei)

„ ___ ” ___________ 2012 L.Ş. ____________________

(data primirii informaţiei) (semnătura secretarului Consiliului 

de Supraveghere a activităţii de Audit)
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© 2012 ICS PricewaterhouseCoopers Audit SRL. Toate drepturile rezervate. „PwC” semnifică 
reţeaua de firme membre ale PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Fiecare 
dintre acestea este persoană juridică cu statut independent şi nu acţionează ca agent al 
PwCIL sau a oricărei alte firme membre. PwCIL nu furnizează niciun fel de servicii clienţilor. 
PwCIL nu este reponsabilă pentru actele sau omisiunile niciunei alte firme membre şi nici nu-şi 
poate exercita controlul sau judecata profesională pentru a le obliga în niciun fel. Nicio firmă 
membră nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru actele sau omisiunile niciunei alte 
firme membre, nici nu poate să-şi exercite controlul asupra altei firme, sau să oblige altă firmă 
sau PwCIL în vreun fel


