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Cu privire la sancţionarea sub formă 
de avertisment

Consiliul de Supraveghere  a Activităţii de A udit de pe lingă M inisterul 

Finanţelor, ca urm are  a sesizării n r .0 1 -0 6 -S -12-111 din 17.01.2013 parvenite  de la 

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, a efectuat în tem eiul prevederilor art.31 

alin.(3) lit. h) al Legii nr.61-XV I din 16.03.2007 privind activitatea de audit şi pct.10 

lit. a) din R egulam entu l Consiliului de Supraveghere  a Activităţii de A udit de pe lingă 

M inisterul Finanţelor, aprobat prin H otărîrea G uvernului nr. 1450 din 24.12.2007 cu 

privire la unele m ăsuri de executare a Legii nr.61-XVI din 16 m artie  2007 privind 

activitatea de audit, controlul calităţii serviciilor de audit prestate de S.R.L. 

„Confidenţial A u d it” în baza contractului n r . l 8 A T / l l  din 12.09.2011.

C a urm are, s-a constatat că, serviciile prestate de societatea de audit 

„Confidenţial - A ud it” S.R.L. şi rapoartele em ise nu corespund exigenţelor înaintate 

faţă de auditul rapoarte lor financiare sau efectuarea procedurilo r convenite şi 

rapoartelor care u rm ează  a fi emise în rezultatul acestora.

Reieşind din cele expuse şi în tem eiul prevederilor art. art.15, 31 a lin .(3) lit. h) al 

Legii n r.61-X V I din 16.03.2007 privind activitatea de audit şi pct.l 1 lit. lit. a), c) din 

Regulam entul Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit de pe lîngă



M inisterul Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea G uvernulu i nr.1450 din 24.12.2007 cu 

privire la unele m ăsuri de executare a Legii nr.61-XV I din 16 m artie 2007 privind 

activitatea de audit, Consiliul

DECIDE:

1. Se sancţionează sub form ă de avertism ent auditorul Anestiadi Valentin 

(certificat de calificare pentru auditul general seria A G  nr.00050 din 08.02.2008).

2. Serviciul de control şi verificare va plasa  prezenta  decizie pe pagina w eb a 

M inisterului F inanţelor şi o va aduce la cunoştinţă auditorului A nestiadi Valentin.

Preşedintele Consiliului


