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Încrederea  acţionarilor  şi  asociaţilor, investitorilor este fundamentală pentru   economie  

şi piaţa  de capital din Republica  Moldova, care  tinde  spre  o economie  transparentă, 

sănătoasă, iar transparenţa reprezintă un aspect  esenţial al acestei încrederi.  

Auditorii  certificaţi   joacă un rol semnificativ în susţinerea promovării transparenţei, 

contribuind astfel la consolidarea încrederii  acţionarilor, asociaţilor  si   investitorilor şi a 

creşterii economice  în Republica Moldova .  

Pe  parcursul  dezvoltării  auditului  independent  în Moldova  procesele independente de 

supraveghere si reglementare ale  auditorilor  certificaţi au jucat un rol-cheie în sporirea calităţii 

activităţii   de  audit. Suntem   membri  al Uniunii  Profesionale AFAM  -  Asociaţia  Auditorilor  

si Societăţilor de Audit  din Republica Moldova  şi aceasta a dus la  o activitate  verificată cu  o 

transparenţă mai mare a profesiei noastre.  

Cu toate acestea, considerăm că se pot face mai multe eforturi în sensul prezentării către 

publicul larg a modului în care modificările survenite şi supravegherea exercitată de către 

organismele de reglementare sub autoritatea cărora funcţionează auditorii au dus la o 

îmbunătăţire a profesiei noastre şi optimizarea serviciilor pe care le oferă «First Audit 

International » S.A., o transparenţă mai mare ar trebui să sporească înţelegerea si încrederea 

acţionarilor, asociaţilor  entităţilor publice, investitorilor în calitatea auditului.  

Directiva a opta a Uniunii Europene privind dreptul societăţilor comerciale, precum şi 

Legea  RM nr.61 –XIII din 16.03.2007 « privind activitatea de  audit » prevede  exercitarea  

auditului obligatoriu la entităţile de interes public  a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor 

financiare anuale consolidate  în Republica Moldova. Totodată se prevede să fie publicate 

rapoartele de transparenţă anuale.  

 

Prezentul Raport de transparenţă pentru anul 2011, privind auditul independent  al 

situaţiilor financiare anuale şi situaţiilor financiare anuale consolidate  «First Audit 

International » S.A., este elaborat conform Legii  RM nr.61 –XIII din 16.03.2007 «Privind 

activitatea de  audit» şi oferă informaţii privind: 

  

 Descrierea  generală  a societăţii de audit, inclusiv structura societăţii 

 Informaţie privind  activitatea societăţii  de audit  diviziată  pe  tipuri   

    de servicii  acordate 

 Acreditarea, Licenţele  societatii  de audit 

 Structura  conducerii  societăţii de audit 

 Informaţii despre  apartenenţa societăţii  la  o Uniune Profesională 

 Informaţii  despre personalul societăţii de audit (inclusiv lista  auditorilor certificaţi) 

 Clienţii de audit - entităţi de interes public 

 Informaţii  despre  utilizarea  limbilor  în cadrul activităţii 

 Angajamentul faţă de calitate 
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 Informaţii  despre  sistemul  de control  al  calităţii  lucrărilor  de audit 

 Informaţii  despre  respectarea  normelor etice  (inclusiv  a independenţei). 

   

Acest Raport se atribue anului fiscal încheiat la 31 decembrie 2011.  

Considerăm că transparenţa lucrărilor  de audit  va fi importantă nu numai pentru 

organismele de reglementare, dar şi pentru clienţii noştri precum şi alte părţi interesate.  

 
 

Raport 

privind transparenţa societăţii de audit,  auditorului întreprinzător individual 

a Întreprinderii Mixte Moldo-Engleze „First Audit International”S.A. 

 
pentru perioada de gestiune 2011 

 

Partea I. Informaţii generale 
 

Nr. 

d/o 

Informaţii solicitate Răspuns 

01. Adresa juridică, cod fiscal, numărul de telefon 

 

MD-2009, str.M.Kogălniceanu,61,of.7 ,  mun. 

Chisinau,Republica  Moldova,  nr.telefon 21-34-52 

MD-2009, str. M.Dosoftei,126 of. 1, mun. Chisinau, 

Republica Moldova , nr. telefon 60-58-72 

02. Structura consiliului de conducere, numele, prenumele 

directorului general 

Şoimu Sergiu 

03. Numărul total de angajaţi permanenţi, inclusiv din 

Derpartamentul de Audit  

9 persoane, inclusiv 5 persoane la activitatea de audit 

04. Numărul de angajaţi care deţin certificate internaţionale ale 

contabililor profesionisti (pe tipuri) 

 

05. Limbile utilizate în activitatea de audit 

 

Română, rusă, engleză 

06. Apartenenţa societăţii de audit, auditorului întreprinzător 

individual la o asociaţie profesională a auditorilor şi 

societăţilor de audit 

AFAM (Asociaţia auditorilor şi societăţilor de audit) 

07. Deţinerea licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de audit  

Nr. d/o Genul de activitate Seria, Numărul Data eliberării Termen de 

valabilitate 

1. Audit General A MMII nr.027845 14 martie 2005 14 martie 2015 

 2 Auditul companiilor de asigurare A MMII nr.027845 14 martie 2005 14 martie 2015 

 3     

08. 
Informaţia privind activitatea societăţii de audit divizată pe tipuri de servicii pe care le acordă: auditul 

rapoartelor financiare , servicii de consultanţă, etc. 

Tipurile de audit În conformitate cu SNC În conformitate cu SIC 
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Suma (lei) % Suma (lei) % 

a Auditul general al agenţilor 

economici 

 

239124 37.28   

b Auditul societaţilor bancare 

 

0 0   

c Auditul societaţilor de asigurare 

 

25000 

 

3.90   

d Auditul participantilor 

profesionisti la PVM   

 

0 0   

e 

 

 

Alte servicii de audit / alte 

venituri 

 

377288 58.82   

             Total 641412 100,00   
      

09. 
Lista cu entităţile de interes public pentru care au fost efectuate audite ale rapoartelor financiare în perioada de 

gestiune precedentă 

Denumirea şi adresa entităţii de interes public audiate Genurile principale de activitate ale entităţii de interes 

public audiate 

a Victoria Asigurari SRL Activitatea de asigurare 

b   

c   

d   

e   

10. 
Descrierea reţelei şi acordurilor legale şi structurale din reţea (membru al Asociaţiilor Profesionale, Obşteşti din 

ţară şi internaţionale) 

Denumirea  Anul asocierii 

a AFAM (Asociaţia Auditorilor şi Societăţilor de Audit) 1997 

b Camera de comert americană din Moldova 2008 

c ACAP (Asociatia Contabililor si Auditorilor 

Profesionisti) 

2009 

d   
e   
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Partea II. Informaţii privind auditorii certificaţi 

 
11. Informaţii privind auditorii certificaţi: 

Nr. 

d/o 

Numele, Prenumele 

auditorului 

Seria, numărul certificatelor de calificare deţinute pentru domeniile de 

calificare: 

Auditul general Auditul 

instituţiilor 

financiare 

Auditul 

companiilor de 

asigurare 

Auditul 

participanţilor 

profesionişti la 

piaţa valorilor 

mobiliare 

1. Şoimu Sergiu AG nr.000119    

2. Şoimu Sergiu   AA nr.000015  

3. Tăbîrţă Vasile AG nr.000207    

 4 Ostrovski Procopi AG nr.000067    

 
5 Ostrovski Procopi   APFN 

nr.0000061 
 

 

 

Partea III. Informaţii privind sistemul de control al calităţii 
  

12. Cerinţe Comentarii 

12.1 Descrierea scopului sistemului de control al calităţii şi 

enumerarea politicilor de control al calităţii lucrărilor 

de audit elaborate de societatea de audit 

 

 

 

 

Scopul sistemului de control al calităţii lucrărilor de audit 

este respectarea principiilor de independenţă, onestitate, 

obectivitate, confidenţialitate şi comportament profesional 

12.2 Descrierea succintă a politicilor şi procedurilor de 

control a independenţei 

 

 

 

 

 

Pregătirea şi reînnoirea cu regularitate  a listei clienţilor, faţă 

de care trebue de aplicat principiul independenţei. 

Prezentarea acestei liste personalului, inclusiv noilor 

angajaţi care au nevoie de aceasta pentru a-şi aprecia 

independenţa. 

Stabilirea procedurilor de înştiinţare  a personalului asupra 

modificărilor din listă. 

12.3 Descrierea succintă a politicilor şi procedurilor de 

control a confidenţialităţii 

 

 

 

 

 

Desemnarea unei persoane responsabile de rezolvarea 

problemelor ce ţin de confidenţialitate. 

Declaraţia auditorului etc. 

12.4 Descrierea succintă a politicilor şi procedurilor de Constatarea existenţei certificatului/ documentului ce 
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12.5 

control a instruirii profesionale  

continuă a auditorilor 

Declaraţie privind respectarea de către societatea de 

audit a principiului independenţei  

 

 

confirmă instruirea profesională continuă anuală (40 ore) şi 

a materialelor didactice privind instruirea profesională. 

„First Audit International” S.A. respectă principiul de 

independenţă în conformitate cu cerinţele legislaţiei RM in 

vigoare si ale standardelor profesionale aplicabile. 

In cadrul societatii exista regulamentul intern privind 

estimarea riscului independentei a auditorului si a societatii 

de audit. 

Declarăm,   că  în  procesul   lucrărilor  de  audit  firma  

de  audit „First Audit International" S.A. şi auditorii acesteia 

respectă principiul independenţei conform prevederilor 

art.11 al Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 

16.03.2007 pentru fiecare audit. 

In cazul misiunii de audit ce necesita exprimarea opiniei 

asupra rapoartelor financiare personalul angajat completează 

declaraţii scrise privind familiarizarea cu politica şi 

procedurile organizaţiei de audit, precum că acestea sunt 

liberi de orice interese financiare sau de alta natura fata de 

societatea auditata, că pe parcursul perioadei auditate nu au 

avut loc şi la momentul întocmirii declaraţiei nu există 

investiţii interzise, că nu există relaţii interzise şi nu au avut 

loc tranzacţii interzise de politica de audit. 

 

12.6 Indicarea datei la care a avut loc ultima verificare 

independentă a calităţii lucrărilor de audit 

 

23.12.2011 

 

 

 

 

27 aprilie 2012                                                                                                          _________________________  

(data întocmirii Informaţiei)                                    L.Ş                                               (semnătura   directorului)   

 

 

 

 

Şoimu Sergiu                                                   Director General                             ____________________________      

(numele persoanei responsabile                           (funcţia)                                        (semnătura persoane i responsabile  

pentru întocmirea Informaţiei)                                                                                      pentru întocmirea Informaţiei)  

 

 

 

 

 

27  aprilie 2012                                                          L.Ş.                                       __________________________  

(data primirii Informaţiei)                                                                                         (semnătura secretarului Consiliului  

                                                                                                                              de Supraveghere a activităţii de audit) 
 


