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Cu privire la sancţionarea sub formă 
de avertisment

Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lingă Ministerul Finanţelor, 
în temeiul prevederilor art.31 alin.(3) lit.h) al Legii nr.61-XVI din 16.03.2007 privind 
activitatea de audit şi p c t.ll lit. a), c) din Regulamentul Consiliului de supraveghere a 
activităţii de audit de pe lingă Ministerul Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1450 din 24.12.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii 
nr.61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit,

DECIDE:
1. Se sancţionează sub formă de avertisment unele societăţi de audit, auditori 

întreprinzători individuali (conform listei anexate), privind neprezentarea în termen 
conform prevederilor art.10 alin.(5) al Legii nr.61-XVI din 16.03.2007 privind 
activitatea de audit, a rapoartelor financiare, informaţiei privind respectarea 
procedurilor de control al calităţii de audit şi raportul privind transparenţa societăţii de 
audit, a auditorului întreprinzător individual, în cazul efectuării auditului la entităţi de 
intere public;

2. Serviciul de control şi verificare va plasa prezenta decizie pe pagina web a 
Ministerului Finanţelor şi o va aduce la cunoştinţă societăţilor de audit, auditorilor 
întreprinzători individuali.

Vicepreşedintele Coi siliului ^ 7  /, Vladimir ŞTIRBU



Anexa
la Decizia nr. J din Sf.

Lista societăţilor de audit

care n-au respectat prevederile art.10 alin.(5) al Legii privind activitatea de audit 
nr.61-XVI din 16.03.2007, privind prezentarea Consiliului de supraveghere a 
activităţii de audit pînă la 30 aprilie al anului ce urmează după anul gestionar a 
rapoartelor financiare, informaţiei privind respectarea procedurilor de control al 
calităţii lucrărilor de audit şi a raportului privind transparenţa societăţii de audit, a 
auditorului întreprinzător individual, în cazul efectuării auditului la entitatea de interes 
public.

Denumirea societăţilor de audit

1 „BCI-Audit” SRL

2 „Sigur audit NB” SRL

3 „Galben Victoria” Î.I.

4 „Manager Audit” SRL

5 „Total Audit” SRL

6 „IULIGEAD” SRL

7 „Contabilitate-Succes” SRL

8 „Audit Avansat” SRL


