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DECIZIE

2(114 Nr. 0*t

Cu privire la retragerea certificatelor 
de calificare unor auditori

Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lingă Ministerul Finanţelor, 
în baza informaţiei prezentate de către Ministerul Finanţelor referitor la nerespectarea 
de către unii auditori a cerinţelor de instruire profesională continuă în anul 2013 şi în 
temeiul art.31 alin.(3), lit. g) al Legii privind activitatea de audit nr.61-XVI din 
16.03.2007 şi pct.l 1 lit.a) şi lit.c) al Regulamentului Consiliului de supraveghere a 
activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1450 din 24.12.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii 
privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16 martie 2007,

DECIDE:

1. Se propune Ministerului Finanţelor retragerea certificatelor de calificare unor 
auditori (conform listei anexate) privind nerespectarea cerinţelor de instruire 
profesională continuă stipulate în art. 15 lit. f) al Legii privind activitatea de audit 
nr.61-XVI din 16.03.2007 şi p.75 al Regulamentului cu privire la certificarea 
auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1450 din 24.12.2007 cu privire la 
unele măsuri de executare a Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007.

2. Serviciului de control şi verificare va plasa prezenta decizie pe pagina web a 
Ministerului Finanţelor şi va comunica auditorilor.

Vicepreşedintele Consiliului ' £)/?> Vîadimir ŞTIRBU



Lista auditorilor 
care nu au efectuat instruirea profesională continuă în anul 2013, 

conform deciziei nr, din . ^ 4". se propune Ministerului Finanţelor
retragerea certificatelor de calificare următorilor auditori

Nr
D/o

Numele, prenumele 
auditorului

Datele privind eliberarea certificatului de 
calificare

seria nr. data eliberării
1 2 3 4 5
1. Pisarenco Iulia AG 000125 08.02.2008
2. Sârbu Liuba AG 000135 08.02.2008
3. Petrusenco Ruslan AG 000216 08.02.2008
4. Pricop Eduard AG 000239 08.02.2008
5. Brumă Inesa AG 000246 08.02.2008
6. Pleşcov Claudia AG 000020 08.02.2008


