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Prefaţă 

Accentuarea conflictului de interese existent între preparatorii informației contabile 

(managerii) și utilizatorii acesteia (acționarii, creditorii, statul, salariații și alții) a condus la 

necesitatea ca între aceste două categorii să se interpună auditorul, în calitatea sa de profesionist 

de înaltă clasă, cu o pregătire teoretică superioară, având calități morale și o etică profesională 

ireproșabile, precum și experiență, competență și autoritate recunoscute în domeniu.  

În aceste condiții, rolul auditorilor este extrem de important, deoarece prin misiunea lor 

trebuie conciliate interesele utilizatorilor cu cele ale preparatorilor de conturi, auditorii fiind 

„ținuți” să adopte o atitudine de neutralitate, pentru a se asigura că ei propun utilizatorilor, 

indiferent cine sunt aceștia, o vedere realistă a situației financiare și a performanțelor economice 

ale entității. 

     Pe lângă sporirea credibilității situațiilor financiare, auditorii adaugă și valoare 

informațiilor conținute de acestea, ca urmare a faptului că misiunea lor constă în a furniza o 

asigurare rezonabilă, printr-o opinie nedistorsionată, independentă, asupra gradului în care 

situațiile financiare prezintă o imagine fidelă. 

Cursul reprezintă o parte integrală a complexului de discipline de specialitate, prevăzute 

de planul de studii pentru pregătirea specialiștilor în activitatea economico-financiară.  

Elevii vor fi capabili să înțeleagă esența, poziția și procesul de funcționare a auditului 

în Republica Moldova. Concomitent elevii vor obține cunoștințele și competențele necesare 

pentru a desfășura activități de audit în conformitate cu SNAI și SNA, care constituie un 

ansamblu de îndrumări pentru funcția de auditor.  

Pe parcursul studierii unității de curs elevii vor fi capabili să asocieze funcția de auditor 

cu alte aspecte a cadrului de guvernanță (managementul financiar și controlul, managerii 

operaționali, relația dintre auditorii externi și interni, publici și financiari etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Tema 1: Esenţa şi conţinutul auditului. 

1.2 Evoluţia istorică a auditului. 

1.2 Definiţia şi obiectul auditului. 

1.3 Reglementarea și supravegherea activității de audit în RM. 

 

1.1 Evoluţia istorică a auditului. 

Auditul a cunoscut trei etape principale de dezvoltare: 

 În prima etapă auditul a fost cunoscut la începutul secolului al –XVIII lea, unde era 

ordonat de regi, împăraţi, biserică, stat şi aveau un singur scop, cel de pedepsire a hoţilor 

pentru fraudă şi prevenirea unor astfel de fapte  şi de a proteja patrimoniul propriu. Cu 

timpul auditorii erau preferaţi din categoria celor mai buni contabili.  

 A doua etapă începe la sfîrşitul  sec. al XIX-lea unde se conturează relaţia între auditaţi 

şi auditori, aceştea făcând parte din rândul profesionoştilor contabili şi juriştilor. 

Obiectivul lor fiind atestarea realităţii, situaţiilor financiare cu scopul de-a evita erorile 

şi frauda. Primele patru decenii ale sec. XX, auditul este realizat de profesionişti 

specializaţi în audit alături de contabili, iar aceste lucrări erau comandate de stat şi de 

acţionarii entităților, aceasta era aşa zisul audit de confirmare. 

 A treia etapă începe cu anii 1949 unde obiectivele auditului sunt orientate spre atestarea 

controlului intern, respectarea cadrului conceptual contabil şi a normelor de audit şi se 

bazează pe determinarea riscului posibil ce poate apărea la efectuarea controlului şi la 

acordarea serviciilor de consultanţă. În calitatea de iniţiatori pentru efectuarea auditului 

în occident îl promovează băncile, organele fiscale, investitorii şi proprietarii. 

Astăzi auditorii ca specialişti cu o pregătire teoretică superioară, cu o autoritate şi 

competenţă, sunt denumiţi experţi.  

Mulţi auditori au definit activitatea de audit ca fiind examinarea profesională a unei 

informaţii, cu scopul de a exprima o opinie responsabilă şi independentă în raport cu  criteriul 

de calitate. 

 

1.2 Definiţia şi obiectul auditului. 

Cuvîntul audit provine de la latinescul „audire” ceea ce înseamnă „a asculta”. Însă 

englezii îi dau semnificaţia de „verificare” sau „revizie contabilă”. Produsul contabilităţii îl 

reprezintă informaţia contabilă, iar obiectivul său este obţinerea unei imagini fidele a situaţiei 

financiare, care cuprinde: bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, fluctuaţia fluxului de 

trezorărie şi notele la conturile anuale. 

„Audit” – este auditul situațiilor financiare individuale sau al situațiilor financiare 

consolidate în măsura în care: 

a) este obligatoriu conform prevederilor legislației; 

b) este efectuat la solicitarea acționarilor (asociaților) entităților auditate. 

„Auditor” – persoană fizică care deține certificat de calificare al auditorului și care este 

înregistrată în conformitate cu prevederile prezentei legi; 

Definiţia auditului derivează direct din sarcinele stabilite de legi şi societate. De aceea 

definiţia dată auditului poate fi interpretată  în diverse moduri: 

1. Auditul - reprezintă procesul efectuat de către un auditor ce posedă o calificare 

corespunzătoare pe parcursul cărora înregistrările contabile ale entității ce apar în calitatea de 
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obiect pentru discuţii detaliate care vor permite auditorului formularea opiniei privind 

veridicitatea, obectivitatea şi exactitatea acestora. 

2. Auditul - constituie mijlocul cu ajutorul cărora o parte oferă garanţie unei alte părţi 

privind calitatea, situaţia sau starea anumitor poziţii ce au fost verificate. 

3. Auditul are drept scop: să înlăture îndoielile privind calitatea informaţiei financiare 

şi este efectuat în conformitate cu legislaţia ce cere o astfel de prezentare acţionarilor şi 

deţinătorilor altor hîrtii de valoare.  

Conform Legea privind auditul situațiilor financiare exercitată în Republica Moldova 

sarcina de bază a activităţii de audit constituie: determinarea autenticităţii rapoartelor 

financiare a subiecţilor economici. Textual aceasta poate fi expusă astfel:   Auditul este o 

activitate de antreprenor privind efectuarea verificării independente în scopul stabilirii 

autenticităţii rapoartelor financiare şi corespunderii operaţiunilor financiar-economice cu 

actele legislative şi normative. Atât teoretic, cît şi practic este important de a exprima auditul 

ca: proces de protecţie a proprietarilor şi proces de micşorare pînă la un nivel corespunzător a 

riscului informaţional.  

Obiectivul unui audit al rapoartelor financiare îl constituie exprimarea opiniei 

auditorului referitoare la faptul, dacă rapoartele financiare ale agentului economic sânt 

pregătite în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerinţele stabilite faţă de 

aceste rapoarte financiare. Pentru exprimarea opiniei auditorului se utilizează frazele: "oferă 

o imagine veridică şi completă" sau "reflectă veridic în toate aspectele semnificative", care sânt 

echivalente. Cu toate că opinia auditorului măreşte credibilitatea rapoartelor financiare, 

utilizatorul nu poate considera această opinie nici ca asigurare a viitoarei viabilităţi a agentului 

economic, nici ca garanţie a unei gestionări eficiente şi eficace din partea conducerii acestuia. 

 

1.3 Reglementarea și supravegherea activității de audit în RM 

Legea supremă ce reglementează activitatea de audit în RM este Legea privind auditul 

situațiilor financiare din 15.12.2017, publicată în 12.01.2018, cu data intrării în vigoare 01.01 

2019. Organul de reglementare în domeniul auditului în sectorul corporativ este Ministerul 

Finanțelor.  

Reglementarea activităţii practice de audit intern mai este înfăptuită prin următoarele 

acte normative: Standardele Naționale de Audit Intern (SNAI), aprobate de Ministrul Finanţelor 

prin ordinul nr.113 din 12.10.2012 [8]; Codul etic al auditorului intern, aprobat de Ministrul 

Finanţelor prin ordinul nr.74 din 10.06.2014 [9]; Carta de audit intern (Regulament-model de 

funcţionare a unităţii de audit intern) aprobată de Ministrul Finanţelor prin ordinul nr.74 din 

10.06.2014 [10]; Normele metodologice de audit intern în sectorul public (NMAISP), aprobate 

de ministrul Finanţelor prin ordinul nr.105 din 15.07.2013 [11]; Regulamentul privind 

certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat de Ministrul Finanţelor prin ordinul 

nr.100 din 29.08.2012 [12]; Regulamentul cu privire la raportarea activităţii de audit intern în 

sectorul public, aprobat de ministrul Finanţelor prin ordinul nr.113 din 15.09.2011 

Ministerul Finanțelor este responsabil de acceptarea, de publicarea standardelor de 

audit, a standardelor de control al calității, a standardelor conexe și a Codului etic în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova şi de plasarea acestora pe pagina web oficială a Ministerului 

Finanţelor periodic, în funcţie de volumul actualizărilor efectuate.  
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Standardele de audit, standardele de control al calității, standardele conexe, Codul etic 

şi actualizările aferente se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor în termen 

de o lună de la data recepţionării acestora. Ministerul Finanțelor are următoarele atribuţii: 

a) elaborează, aprobă şi publică acte normative de reglementare a auditului în sectorul 

corporative; 

b) reprezintă interesele Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale în domeniul 

auditului; 

c) acordă asistență metodologică în domeniul auditului în sectorul corporativ; 

d) colaborează cu Consiliul în activitatea de reglementare a auditului, inclusiv prin 

schimb reciproc de informații; 

e) avizează proiectele actelor normative elaborate de către Consiliu de supraveghere 

publică a auditului (CSPA). 

Consiliul de supraveghere publică a auditului 

Organul de supraveghere publică a auditului este Consiliul de supraveghere publică a 

auditului (CSPA), care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi și 

ale Regulamentului de activitate al Consiliului, aprobat de către Guvern. Toți auditorii și toate 

entitățile de audit constituie obiectul supravegherii publice.  

Statutul juridic CSPA: 

1) Consiliul este o instituție publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă 

pentru supravegherea publică a auditului;  

2) Consiliul dispune de un buget autonom, de conturi bancare în contul unic trezorerial al 

Ministerului Finanţelor și îşi desfășoară activitatea în baza principiilor de autogestiune. 

Consiliul îndeplinește următoarele funcții: 

a) de înregistrare a stagiarilor și de monitorizare a stagiului; 

b) de certificare și de înregistrare a auditorilor; 

c) de înregistrare a entităților de audit; 

d) de monitorizare a instruirii profesionale continue; 

e) de asigurare a calității auditului; 

f) de investigare și de aplicare a măsurilor disciplinare auditorilor și entităților de audit; 

g) de elaborare și de aprobare a actelor normative în vederea exercitării funcției de 

supraveghere publică. 

Consiliul are următoarele atribuții: 

a) elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională 

continuă a auditorilor; 

b) organizează procesul de certificare a auditorilor; 

c) stabileşte cerinţe minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în 

audit; 

d) examinează solicitările aferente supravegherii publice a auditului, inclusiv privind 

calitatea efectuării auditului; 

e) adoptă decizii privind aplicarea măsurilor disciplinare auditorilor şi entităților de audit; 

f) supraveghează şi controlează activitatea stagiarilor în audit, auditorilor și entităților de 

audit; 

g) elaborează acte normative în vederea exercitării funcției de supraveghere publică; 

h) angajează specialişti în componenţa Consiliului; 

i) ține Registrul public al auditorilor şi Registrul public al entităţilor de audit; 
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j) ţine, în modul stabilit, şi plasează pe pagina web oficială a Consiliului lista organizaţiilor 

şi a instituţiilor de instruire profesională continuă a auditorilor; 

k) efectuează controlul extern al calității auditului; 

l) colaborează cu Ministerul Finanțelor, cu alte autorități publice și cu asociațiile 

profesionale; 

m) colaborează cu autoritățile internaționale de supraveghere publică a auditului. 

Consiliul are dreptul de a delega organizațiilor profesionale din domeniul auditului 

funcția de control extern al calității auditului membrilor lor – entităților de audit – care 

efectuează auditul la entitățile ce nu sânt de interes public, în modul stabilit de Regulamentul 

de activitate al Consiliului. 

Structura organizatorică a CSPA: 

1) Organele de conducere ale Consiliului sânt comitetul de supraveghere a auditului (în 

continuare – comitet) și directorul executiv (în continuare – director); 

2) Componența nominală a comitetului se aprobă pe un termen de 3 ani, conform 

procedurilor stabilite în Regulamentul de activitate al Consiliului. Acesta este format 

din 7 membri nepracticieni care posedă cunoștințe în domeniul economic sau în cel 

juridic și are următoarea componență: 2 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, un 

reprezentant al Băncii Naţionale a Moldovei, un reprezentant al Curții de Conturi, un 

reprezentant al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, un reprezentant al mediului de 

afaceri și un reprezentant al mediului academic specializat în audit. Modul de desemnare 

a membrilor comitetului și activitatea acestora sânt stabilite de Regulamentul de 

activitate al Consiliului, aprobat de către Guvern; 

3) Membrii comitetului au dreptul la o remunerație în mărime de 10% din salariul mediu 

lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru participarea în 

cadrul unei ședințe a comitetului; 

4) Comitetul este condus de un preşedinte, ales de membrii comitetului, prin vot secret, 

din rândul membrilor comitetului; 

5) Comitetul are următoarele atribuții: 

a) adoptă decizii în vederea exercitării funcțiilor Consiliului; 

b) examinează şi aprobă proiectul bugetului, executarea bugetului, planul anual de 

activitate, planul semestrial de control extern al calității, raportul anual de activitate ale 

Consiliului; 

c) organizează concursul pentru suplinirea funcției de director; 

d) numeşte şi eliberează din funcţie directorul; 

e) numește în funcție, pe bază de concurs, și eliberează din funcție personalul Consiliului; 

f) aprobă statele de personal ale Consiliului;  

g) examinează experiența acumulată de către persoane. 

6) Directorul se numește pe bază de concurs, este nepractician și are o vechime în muncă 

de cel puţin 10 ani în domeniul economic sau în cel juridic; 

7) Directorul este numit în funcție pentru un termen de 4 ani, cu posibilitatea de a exercita 

două mandate consecutive; 

8) Directorul îşi încetează activitatea la expirarea mandatului, la cerere, în caz de deces sau 

în alte cazuri prevăzute de lege; 

9) Directorul are următoarele atribuţii: 
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a) reprezintă Consiliul în relaţiile cu autorităţile publice, cu persoanele fizice şi juridice 

din ţară şi din străinătate; 

b) organizează activitatea Consiliului; 

c) asigură executarea deciziilor comitetului; 

d) administrează patrimoniul Consiliului; 

e) alte atribuții prevăzute de Regulamentul de activitate al Consiliului. 
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Tema 2: Organizarea și administrarea activității de audit 

2.1 Înregistrarea auditorilor și a entităților de audit. 

2.2Cerinţele generale privind eliberarea şi retragerea certificatului de calificare al 

auditorului. 

2.3 Tipologia misiunilor, serviciilor și formelor de audit. 

 

2.1 Înregistrarea auditorilor și a entităților de audit. 

Pentru a fi înregistrat în Registrul public al auditorilor, auditorul va prezenta la Consiliu de 

supraveghere publică a auditului următoarele acte: 

a) cererea de înregistrare, indicând numărul de telefon și adresa de poștă electronică; 

b) buletinul de identitate sau permisul de şedere, după caz, eliberate de organele abilitate 

ale Republicii Moldova; 

c) după caz, confirmarea eliberată de către entitatea în care auditorul este angajat. 

Documentele menționate se prezintă de către auditor în original și în copie.  

Originalul documentului se restituie după confruntarea copiei cu acesta. 

Registrul public al auditorilor este ţinut de către Consiliu de supraveghere publică a auditului 

în limba română, în formă electronică, şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite. 

Registrul public al auditorilor cuprinde: 

a) numărul curent al înscrierii; 

b) data înregistrării; 

c) numărul individual al auditorului; 

d) numele şi prenumele auditorului;     

e) seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului; 

f) date privind instruirea profesională a auditorului; 

g) date privind încetarea activităţii auditorului; 

h) date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului;    

i)date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului; 

j) date din buletinul de identitate sau permisul de ședere (seria, numărul, data şi oficiul emitent) 

al auditorului; 

k) după caz, denumirea, sediul, pagina web oficială, numărul individual şi numărul de telefon 

al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activitatea auditorul; 

l) date privind înregistrarea în calitate de auditor în alte țări, inclusiv denumirea autorității de 

înregistrare și numărul individual. 

Extrasul din Registrul public al auditorilor se plasează lunar pe pagina web oficială a Consiliului 

de supraveghere publică a auditului (CSPA). 

În cazul în care datele de identitate s-au modificat, auditorul este obligat să prezinte o 

declarație pe propria răspundere în acest sens, în termen de 30 de zile de la data modificării, 

anexând copiile documentelor confirmative, pentru a actualiza informaţia din Registrul public 

al auditorilor. Formatul și conținutul declarației sânt stabilite de către CSPA. 

În caz de încetare a activității, auditorul este radiat din Registrul public al auditorilor. 

Entitatea de audit poate fi constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate 

pe acțiuni. Peste 50% din capitalul social al entităţii de audit aparţin auditorilor şi/sau entităţilor 

de audit rezidente sau nerezidente. 
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Administratorul entităţii de audit este un auditor. Majoritatea membrilor organului 

executiv al entității de audit trebuie să fie reprezentată de auditori. Pentru a înregistra entitatea 

de audit în Registrul public al entităţilor de audit se prezintă următoarele acte: 

a) cererea de înregistrare, indicând pagina web oficială și adresa de poștă electronică, 

după caz; 

b) documente care confirmă angajarea auditorilor în cadrul entității de audit; 

c)informația privind membrii organului executiv; 

d) o declarație pe propria răspundere privind lipsa sancțiunilor aplicate entității ca 

urmare a comiterii cu intenție a unei infracțiuni; 

e) o declarație privind apartenența la o rețea a entităților de audit, după caz. Formatul și 

conținutul declarației sânt stabilite de către CSPA. 

Registrul public al entităţilor de audit se ţine de către Consiliu în limba română, în formă 

electronică, şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite. 

Registrul public al entităţilor de audit cuprinde: 

a) numărul curent al înscrierii; 

b) data înregistrării; 

c) numărul individual al entității de audit; 

d) denumirea entității de audit; 

e) sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit și sediul filialelor, 

după caz; 

f) numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit 

rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia o deţin în capitalul social; 

g) date privind înregistrarea entității de audit, conform extrasului din Registrul de stat 

al persoanelor juridice; 

h) date privind încetarea activităţii entității de audit; 

i) date privind suspendarea și reluarea activității de audit; 

j) numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de 

audit; 

k) numele și prenumele membrilor organului executiv; 

l) informația privind apartenența entității de audit la o rețea și indicarea paginii web 

oficiale a acesteia, după caz.  

Un extras din Registrul public al entităţilor de audit se plasează lunar pe pagina web 

oficială a CSPA. În cazul în care datele stipulate s-au modificat, entitatea de audit este obligată 

să prezinte o declarație pe propria răspundere în acest sens, în termen de 30 de zile de la data 

modificării, anexînd copiile documentelor confirmative, pentru a actualiza informaţia din 

Registrul public al entităților de audit. Formatul și conținutul declarației sânt stabilite de către 

CSPA. 

În cazul încetării activităţii, entitatea de audit este radiată din Registrul public al 

entităților de audit. 

 

2.2 Cerinţele generale privind eliberarea şi retragerea 

certificatului de calificare al auditorului. 

Persoana care a susţinut examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor 

primeşte certificat de calificare al auditorului. Termenul de valabilitate a certificatului este 

nelimitat. 
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Certificatul de calificare al auditorului se eliberează de către Consiliu în termen de pînă 

la 15 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de către Comisia de certificare a auditorilor, 

care trebuie să fie adoptată într-un termen de 15 zile lucrătoare de la data susţinerii examenului, 

şi va cuprinde: 

a) stema de stat; 

b) seria şi numărul; 

c) numele şi prenumele titularului; 

d) denumirea organului emitent; 

e) numărul şi data deciziei Comisiei de certificare a auditorilor; 

f) semnătura preşedintelui şi a secretarului Comisiei de certificare a auditorilor; 

g) numărul individual al auditorului; 

h) data înregistrării certificatului; 

i) fotografia titularului; 

j) ştampila Consiliului. 

Certificatul de calificare al auditorului se retrage de către CSPA în cazul în care: 

a) certificatul a fost obținut pe bază de documente false ori au fost depistate date 

neautentice în documentele prezentate – de la data adoptării deciziei de retragere; 

b) titularul certificatului a fost recunoscut vinovat de comiterea cu intenție a unei 

infracțiuni – de la data la care hotărârea judecătorească devine irevocabilă; 

c) titularului certificatului i s-au aplicat măsuri disciplinare. 

Decizia de retragere a certificatului de calificare al auditorului se aduce la cunoştinţa 

titularului de către Consiliu în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia. 

Persoana căreia i s-a retras certificatul de calificare al auditorului are dreptul să susţină 

examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor peste 5 ani de la data adoptării 

deciziei de retragere a certificatului.    

Activitatea auditorului se suspendă de către CSPA în cazul în care acesta: 

a) deţine o funcţie publică incompatibilă cu efectuarea auditului, conform legislaţiei; 

b) depune o cerere de suspendare a activităţii sale – de la data depunerii acesteia sau de 

la o dată ulterioară indicată în cerere; 

c) are aplicată măsura disciplinară. 

    În aceste situații, în termen de 30 de zile, auditorul depune o cerere de suspendare a activității 

de la data apariției situației de incompatibilitate. 

    Activitatea auditorului încetează: 

a) de la data depunerii de către acesta a cererii de încetare a activității sau de la o dată 

ulterioară indicată în cerere; 

b) de la data retragerii certificatului de calificare al auditorului; 

c) ca urmare a decesului auditorului. 

Dacă condiţiile care au condus la suspendarea activităţii auditorului au dispărut, 

auditorul îşi poate relua activitatea. În cazul dispariţiei situaţiei de incompatibilitate, auditorul 

înştiinţează, în termen de 30 de zile, CSAP cu privire la reluarea activităţii. 

Suspendarea activităţii de audit efectuate de către entitatea de audit 

Consiliul suspendă activitatea de audit efectuată de către entitatea de audit în cazul în care: 

a) organul executiv al entității depune o cerere de suspendare a activității – de la data 

depunerii cererii acesteia sau de la o dată ulterioară indicată în cerere; 

b) entității i-a fost aplicată măsura disciplinară de la data adoptării deciziei;  



14 

 

c) activitatea tuturor auditorilor entității este suspendată. 

Activitatea de audit efectuată de către entitatea de audit încetează în cazul în care: 

a) organul executiv al acesteia depune o cerere de încetare a activității în calitate de 

entitate de audit – de la data depunerii cererii sau de la data indicată în aceasta; 

b) aceasta este radiată din Registrul de stat al persoanelor juridice; 

c) acesteia i-a fost aplicată măsura disciplinară de la data adoptării deciziei. 

 

2.3 Tipologia misiunilor, serviciilor și formelor de audit. 

De regulă bazele teoretice ale auditului în occident se limitează la examinarea 

următoarelor genuri de audit: auditul operaţional, auditul de corespundere şi auditul 

rapoartelor financiare. 

         Auditul operaţional  - reprezintă  controlul procedeelor şi metodelor de funcţionare a unei 

organizaţii cu scopul evaluării productive şi eficiente. După finisarea acestui audit, managerul 

entității controlate primeşte recomandări referitoare la perfecţionarea operţiunilor. În auditul 

operaţional controlul nu se limitează doar la contabilitate. El poate include evaluarea structurii 

organizaţionale, operaţiunile computerizate, metodele de producţie şi marketing. 

Auditul de corespundere - determină dacă la entitate se respectă procedurile şi regulele 

speciale care au fost prescrise personalului de către administraţie. Rezultatul auditului de 

corespundere se anunţă unei persoane din subdiviziunea controlată şi nicidecum utilizatorilor 

externi. Administraţia subiectului economic reprezintă principala grupă de persoane preocupate 

de corespunderea procedurilor şi regulelor prescrise. De aceea majoritatea lucrărilor de acest 

tip este efectuată de auditorii angajaţi la subdiviziunea economică. 

Auditul rapoartelor financiare se efectuează pentru a controla dacă rapoartele financiare 

corespund criteriilor stabilite. Auditul rapoartelor financiare presupune că informaţia va fi 

utilizată de diferite grupe şi pentru scopuri diferite, de aceea, cea mai efectivă variantă este când 

auditorul efectuează verificarea şi prezintă raportul de audit care poate fi  folosit de către toţi 

utilizatorii. Dacă utilizatorii consideră că auditorul general nu-i asigură informaţia necesară, el 

are posibiliatea de a obţine în mod individual datele cerute. Pentru acesta el poate utiliza auditori 

personali la primirea informaţiei adăugătoare. Între auditul operaţional şi auditul rapoartelor 

financiare există trei deosebiri: 

 destinaţia auditului: la verificarea rapoartelor financiare auditorul acordă atenţie 

corectitudinii, reflectării operaţiunii economice în contabilitate şi în rapoarte, pe când, auditul 

operaţional pune accentul pe eficienţă şi productivitate. Auditul rapoartelor financiare este 

orientat la perioadele trecute, iar auditul operaţional se referă la viitorul activităţii economice. 

 prezentarea rapoartelor: la auditul rapoartelor financiare raportul de audit este folosit 

de mulţi utilizatori printre care acţionari şi bănci, iar la auditul operaţional rapoartele se prezintă 

în primul rând administraţiei entității controlate. 

 includerea datelor de ordin nefinanciar: auditul operaţional atinge multe aspecte ale 

eficienţei şi productivităţii din diferite sisteme economice şi deci se  utilizează pe o traectorie mai 

mare, pe când traectoria auditului rapoartelor financiare este limitată la probleme ce influenţează 

nemijlocit autentificarea dărilor de seamă.  

Conform practicii internaţionale toţi auditorii pot fi repartizaţi în următoarele grupe mari 

care sunt: auditorii externi şi auditorii interni. 

1. Auditorii externi (sau independenţi) - sunt persoanele neangajate la serviciu în cadrul 

entității şi organizaţiei, precum şi cele ce nu deţin relaţii de rudenie cu reprezentanţii conducerii 
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lor, neimplicate (chiar şi tangenţial de exemplu: ca deţinător de acţiuni) în evaluarea economică 

a acestuia. În condiţiile pieţei asemenea auditori de regulă efectuează auditul rapoartelor 

financiare. Aceştea pot fi: contabilii autorizaţi, firmele de audit şi auditul instituţiilor 

guvernamentale. 

 Contabili autorizaţi  - sau contabili publici certificaţi, contabili experţi la exercitarea 

funcţiei de confirmare a informaţiei financiare ei de regulă se numesc auditori. 

 Firmele de audit – sau firmele de contabili publici certificaţi. La exercitarea funcţiei 

de confirmare ei sunt de asemenea denumiţi auditori şi lucrează cu clienţii în baza contractelor. 

 Auditul instituţiei guvernamentale – care prezintă darea de seamă faţă de organul 

legislativ sau de Stat privitor la verificarea  structurii organizaţionale, în cadrul organizaţiei atât 

guvernamentale, precum şi altora la aspectele corespunzătoare cunoscute, veridicitatea 

informaţiei financiare, caracterul complet şi oportun a plăţilor bugetare, caracterul adecvat şi 

eficient al controlului intern. În acest compartiment se poate include şi organele fiscale, atât 

naţionale, cît şi internaţionale. 

         2. Auditorii interni – sunt angajaţii acelor entități, a căror subdiviziuni structurale  

le revizuiesc, dar care lucrează în componeţa administraţiei independent de acele subdiviziuni 

şi acele genuri de activitate verificate şi revizuite de ei. 

Din punct de vedere al funcţiilor îndeplinite şi obiectivelor urmărite instituţiile de 

control se pot împărţi în două mari categorii: 

1. cele care sunt organizate ca instituţii specializate de control şi exercită controlul din 

afara unităţii economice, realizează un control extern. 

2. cele care sunt organizate şi funcţionează în interiorul unităţii economice şi bugetare, 

adică realizează un control intern. 

Atât controlul intern, cît şi cel extern au rolul, importanţa şi justificarea existenţei lor, 

necesitatea obiectivă a controlului extern, este determinată de: 

 stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetare; 

 urmărirea modului cum se cheltuie banul public, începînd  cu preşedintele şi 

parlamentul, şi terminînd cu administraţiile locale; 

 asigurarea respectării reglementărilor în domeniul public cum ar fi în domeniul 

transportului, construcţiei, sănătăţii ş.a. 

 verificarea gospodăriei patrimoniului. 

În economia de piaţă controlul propriu al agentului economic prezintă o serie de 

particularităţi ce diferă de cele ale unităţilor statale enumerate mai sus şi anume: 

 organizarea în sensul că agentul economic o face potrivit specificului şi interesului 

propriu; 

 obiectivele controlului reflectă scopul final al agentului economic legat de asigurarea 

posibilităţilor maxime a activităţii desfăşurate; 

 formele şi metodele de exercitare şi intervenţie sunt stabilite de asemenea de agentul 

economic. 

Serviciile de audit sunt grupate în atestate (ce necesită prezentarea raportului de audit) 

şi neatestate (ce nu necesită prezentarea rapoartelor de audit). 

Pe lîngă cele trei genuri de audit la serviciile de atestare prestate de firma de audit se 

referă: 

a) controlul corectitudinii - care se bazează pe analiza eficienţei controlului intern al 

subiectului economic examinat; 
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b) verificare de revizuire - care se efectuează după o programă prescurtată de audit; 

c) proceduri convenite cu clientul - în conformitate cu comanda clientului, auditorul 

poate verifica sectoare separate a evidenţei analitice a firmei clientului. 

La rândul său, serviciile neatestate se referă la acele servicii unde lipseşte darea de 

seamă formală a auditorului în adresa clientului, şi anume: 

a) restabilirea şi ţinerea evidenţei contabile - întocmirea rapoartelor financiare, precum 

şi darea de seamă privind hîrtiile de valoare; 

b) planificarea fiscală şi optimizarea impozitelor, întocmirea declaraţiilor privind 

veniturile şi prezentarea intereselor clientului la serviciile fiscale; 

c) serviciile de consultanţă prestate, de regulă  se referă atât la documentele contabile şi 

fiscale, cît şi la documentele sistemelor computerizate, tehnologiei, producerii şi 

chiar selectării candidaţilor pentru posturile de conducere. 

Reeşind din această divizare apare necesitatea definirii nivelului de asigurare, care se 

referă la gradul în care auditorul este satisfăcut de credibilitatea declaraţiilor făcute de una dintre 

părţi pentru a putea fi folosită de celelaltă parte pentru a oferi o astfel de asigurare auditorului.  

Sarcina auditorului se referă la asigurarea corespunderii activităţii entității, inclusiv 

evidenţa contabilă şi rapoartele anuale cu: cerinţele legislative, instrucţiunile manageriale, 

standardele de contabilitate, indicaţiile fiscale - stabilind prin urmare autenticitatea rapoartelor 

financiare anuale. 

După îndeplinirea auditului utilizatorii  informaţiei trebuie să fie siguri, că afacerile în 

general nu conţin erori şi rapoartele anuale corespund normelor legislative. Obiectivul principal 

al auditorului este stabilirea autenticităţii rapoartelor financiare a subiecţilor economici precum 

şi corespunderea operaţiunilor financiare şi economoce îndeplinite în actele normative în 

vigoare. Auditul este ales de partenerii entității şi trebuie să controleze şi să comunice că: 

 organizarea contabilităţii este corectă şi adecvată; 

 sferele responsabile sunt limitate şi obligaţiile colaboratorilor sunt repartizate astfel, 

încât fiecare colaborator poartă responsabilitate numai pentru domeniul atribuit lui; 

 structura organizatorică stabilită este respectată; 

 colaboratorii secţiei contabile sunt asiguraţi cu instrucţiuni necesare pentru lucru 

curent. 

În procesul verificării, auditorul trebuie să analizeze: 

1. corectitudinea aplicării planului de conturi şi dispoziţiilor privind organizarea şi ţinerea 

contabilităţii; 

2. caracterul oportun şi corectitudinea ţinerii registrelor de evidenţă, corespunderea datelor 

evidenţei sintetice cu folosirea prelucrării automate a documentelor; 

3. corectudinea evidenţei consumurilor în procesul de producţie; 

4. corectitudinea evaluării valorilor materiale trecute la consumuri în procesul  de 

producţie; 

5. organizarea circuitului documentelor şi caracteristica oportună al intrărilor de 

documente primare în contabilitate. 

6. organizarea caracterului complet şi oportun al inventarierii anuale al tuturor articolelor 

Bilanţului contabil, precum şi reflectarea rezultatelor inventarierii în evidenţa şi darea de seamă; 

7. corespunderea datelor evidenţei contabile cu datele bilanţului contabil şi alte rapoarte 

financiare prezentate la organele superioare; 

8. corectitudinea calculării profitului. 
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 Unul din scopurile principale ale auditorului în Republica Moldova reprezintă 

confirmarea corectitudinii întocmirii rapoartelor financiare anuale pentru prezentarea acestora 

organelor fiscale, adică auditorul urmează să confirme dacă activitatea entității şi rapoartele 

întocmite corespund dispoziţiilor fiscale. La aceasta se referă următoarele dispoziţii: 

1. dispoziţii valutare ale băncii naţionale; 

2. regulele importului şi exportului; 

3. tranzacţii care necesită autorizare sau licenţiere; 

4. reguli de ocrotire a mediului; 

5. cotele legislative cu privire la activitatea de audit; 

6. standardul de audit. 

În prezent actul legislativ care stabileşte baza juridică a exercitării activităţii de audit 

reprezintă Legea cu privire la activitatea de audit în Republica Moldova. 
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Tema 3: Aspecte generale de organizare a auditului în RM. 

3.1 Direcțiile principale ale auditului în Republica Moldova. 

3.2 Organizarea auditului în RM 

3.3 Răspunderea juridică a auditorului. 

 

3.1 Direcțiile principale ale auditului în Republica Moldova. 

 Conform Registrului de Stat al auditorilor, certificate de calificare al auditorului se 

eliberează pentru următoarele domeniii: 

1. Audit general 

 Audit financiar 

 Auditul instituţiilor financiare (Audit bancar) 

 Audit în sectorul public 

2. Auditul participanților profesioniști la piața asigurărilor; 

3. Auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare; 

4. Auditul asociaţiilor de economii şi împrumut; 

Scopul  auditului financiar constă în verificarea situațiilor financiare avînd o utilitate 

internă (pentru conducerea entității auditate) si o alta externă, de informare a terților 

(acționari, investitori, instituții guvernamentale, clienți, furnizori, creditori etc), exercitat 

în scopul  asigurării credibilității acestor informații.  

Banca este un subiect economic special, cu o structură și caracteristici destul de 

complicate. Acesta este motivul pentru care auditul bancar este o procedura consumatoare de 

timp, care constă dintr-un număr mare de etape și necesită auditorilor experiență îndelungată și 

abilități profunde. Acest tip de audit ar trebui să ia în considerare toate nuanțele activității 

financiare și economice ale instituției creditare. În primul rând, auditorii trebuie să verifice 

conformitatea activităţii băncii, cu cerinţele stabilite de către Banca Națională a Moldovei 

(BNM). 

Pentru auditul bancar sunt desfăşurate următoarele activități: 

1.Analiza și evaluarea structurii capitalului social.  

2.Determinarea lichidităţii bilanțului. 

3.Evaluarea sistemului de gestiune a riscurilor (managementul riscului).  

4.Studiul rezervelor obligatorii. 

5.Controlul departamentului de casierie şi operaţional.  

6.Verificarea corectitudinii rapoartelor contabile. 

Auditorii profesioniști nu doar constată rezultatele auditului în raportul de audit final, 

dar, de asemenea, oferă recomandări competente pentru îndepărtarea încălcărilor depistate. 

Auditul bancar implică nu doar verificarea juridică a conturilor, dar, de asemenea, controlul 

operațiunilor efectuate pe aceste conturi. Desigur, majotitatea băncilor, folosind o varietate de 

instrumente pentru verificare, au ca scop reducerea riscului de erori. În acelaşi timp 

corectitudinea totală – este scopul cu care nu se poate lăuda nici o instituție creditară. Serviciile 

profesionale de audit nu sunt doar o modalitate de optimizare a proceselor interne de business, 

dar, de asemenea, posibilitatea de estimare a activității de către persoana terţă - auditorii. 

De asemenea, auditul are ca scop analiza și corectarea evidenţei contabile. Trebuie 

menționat faptul că tranzacțiile bancare sunt înregistrate în bilanț și de corectitudinea acestei 

reflectări depind rezultatele controalelor fiscale ulteriorare. Dacă sistemul evidenţei contabile 

nu este pus bine la punct, acesta riscă amenzi suplimentare inutile. Auditul bancar permite nu 
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doar identificarea deficiențelor existente în contabilitate, dar, de asemenea, dezvoltarea unui set 

de măsuri eficiente pentru eliminarea lor rapidă. 

Curtea de Conturi are dreptul de a verifica toate activitățile financiare și administrative, 

programele și proiectele gestionate de către una sau mai multe entități publice, inclusiv procesul 

de vânzare, de privatizare sau concesionare a activelor și veniturile obținute din acestea. De 

asemenea, Instituția Supremă de Audit are dreptul de a audita utilizarea resurselor financiare 

publice de către orice beneficiar, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de 

organizare, precum și de către partidele politice. Curtea de Conturi este obligată să efectueze 

anual auditul financiar al:  

• raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat în anul bugetar încheiat;  

• raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 

bugetar încheiat;  

• raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală în anul bugetar încheiat;  

• rapoartelor ministerelor privind executarea bugetelor în anul bugetar încheiat. 

Curtea de Conturi are dreptul să efectueze auditul financiar la toate autoritățile și 

instituțiile publice, inclusiv la instituțiile și autoritățile publice la autogestiune, precum și la 

autoritățile publice centrale de reglementare. Curtea de Conturi are dreptul să efectueze auditul 

financiar la întreprinderi de stat și municipale, la societățile comerciale al căror capital social 

aparține în întregime statului sau unității administrativ-teritoriale, precum și la societățile 

comerciale în care statul, unitățile administrativteritoriale, întreprinderile de stat și municipale 

dețin, fiecare separat sau împreună, cel puțin jumătate din capitalul social. Instituția Supremă 

de Audit are dreptul să efectueze auditul gestionării patrimoniului public și al performanței în 

cadrul parteneriatelor public-private, gestionării patrimoniului public și al performanței în 

cadrul concesiunilor, împrumuturilor, creditelor și datoriilor garantate de către entitățile din 

sectorul public etc. Deși mandatul de audit al CCRM este definit clar de prevederile 

constituționale și de Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii 

Moldova, există și alte acte legislativ-normative care stipulează dreptul, după caz, 

obligativitatea realizării auditului public extern. Statistic, mandatul Curții de Conturi prevede 

realizarea a 16 misiuni de audit anuale, inclusiv: 

  12 misiuni de audit financiar obligatorii: 3 bugete; 9 ministere, care consolidează 329 

de entități din subordine; 

  4 misiuni de audit al conformității la: - Banca Națională a Moldovei; - Agenția 

Națională pentru Reglementare în Energetică; - Comisia Națională a Pieței Financiare; - 

Autoritatea Națională de Integritate.  

De asemenea, mandatul Instituției Supreme de Audit permite auditarea a: 

 15 organe centrale de specialitate ale administrației publice (APP, CNAS, CNAM etc.);  

14 autorități de reglementare (ANRE, CNPF, BNM, CCA etc.); 

15 autorități publice independente/autonome (CEC, CNA, SIS, ANI, Oficiul Avocatului 

Poporului etc.); 

 8 alte autorități și instituții publice (secretariatul Parlamentului, Aparatul Președintelui 

Republicii Moldova, Cancelaria de Stat etc.);  

4 inclusiv 3 autorități de reglementare care vor fi auditate anual STRATEGIA DE 

AUDIT PE ANII 2019-2021 5 35 autorități publice locale de nivelul II; 

 899 autorități publice locale de nivelul I;  
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226 întreprinderi de stat; 550 întreprinderi municipale;  

435 instituții medico-sanitare; 65 societăți pe acțiuni cu cota statului mai mare de 50%;  

41 societăți pe acțiuni cu cota UAT mai mare de 50%.  

Alocațiile primite de partidele politice de la bugetul de stat vor fi supuse auditului în 

anul organizării scrutinelor electorale. Resurse disponibile Curtea de Conturi este în permanentă 

dezvoltare și schimbare, orientată spre creșterea nivelului de calitate al activității desfășurate, 

dispunând pentru aceasta de resurse umane, materiale, informaționale și financiare limitate. 

Resurse umane Resursele umane constituie elementul creator, activ și  

Auditul reprezină în sine verificarea activității financiare al organizației. Atenția este 

acordată tututor tranzacțiilor financiare și rapoartelor, deoarece anume corectitudinea evidenței 

tuturor operaţiunilor efectuate, demonstrează integritatea și fiabilitatea organizației ca un 

partener de afaceri. 

Companiile de asigurări și orice alte organizații sunt supuse verificărilor. Există anumite 

tranzacţii financiare comune făcute şi de societățile de asigurări. De exemplu, chiria spaţiilor, 

achitarea salariilor, delegări de personal. Aici nu sunt întîlnite dificultăţi. Însă, auditul în 

asigurări are caracteristicile sale deosebite, care necesită atenţie şi pregătire specială. Cea mai 

importantă diferenţă o au companiile de asigurări atunci când vine vorba de operațiunile de 

asigurare. Anume verificarea acestora oferă specificitate auditului de asigurări. Pentru verificări 

se stabileşte o anumită metodologie de audit şi planul de lucru provizoriu. 

Atunci când se planifică verificarea, se determină cîteva direcţii:  

1) încheiereaa contractelor de asigurare și primirea primelor de asigurare,  

2) achitările de asigurări, 

3) formarea rezervelor de asigurare și determinarea ponderii reasigurătorilor în rezervă,  

4) operațiuni de reasigurare, 

5) investiţiile rezervelor de asigurări. 

La rândul său, metodologia auditului de asigurări, prezintă studiul modelelor de risc 

posibile într-o anume companie de asigurari. În practică, se aplică modelul generalizat de riscuri 

împreună cu determinarea noilor definiții de risc, care pot apărea în funcţie de specificul 

asigurătorului. Evaluarea riscurilor este de la minim (1), la maxim (5) pe o scară de cinci puncte. 

Auditul companiilor de asigurări este desfăşurat de către persoane care au calificare și 

experiența necesară în domeniul asigurărilor. După toate etapele verificării auditorul emite un 

raport. Evaluarea riscurilor trebuie să fie însoțită de documente, deoarece depistarea încălcărilor 

grave sunt supuse sancțiunilor de către autoritățile de control. 

 

3.2 Organizarea auditului în RM 

În RM entitatea de audit elaborează politici și proceduri care prevăd că 

acționarii/asociații, precum și membrii consiliului, ai organului executiv sau ai organului de 

supraveghere ai entității de audit nu influențează desfășurarea auditului și nu pun în pericol 

independența și obiectivitatea auditorului care efectuează auditul în numele entității de audit. 

Entitatea de audit este obligată să efectueze auditul în conformitate cu standardele de 

audit și cu prevederile prezentei legi. 

Entitatea de audit aplică: 

a) proceduri administrative și contabile sigure; 

b) proceduri interne de control al calității; 

c) proceduri eficace de evaluare a riscurilor; 
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d) măsuri de protecție și de control al sistemelor de prelucrare a informațiilor; 

e) politici de remunerare și de stimulare a auditorilor; 

f) alte proceduri de organizare a activității, prevăzute de standardele de audit și de 

standardele de control al calității. 

Entitatea de audit desemnează un auditor/partener responsabil de misiunea de audit, de 

emiterea raportului auditorului, de întocmirea dosarului de audit și pune la dispoziția acestuia 

resursele necesare și personal competent pentru îndeplinirea obligațiilor. Auditorul/partenerul 

responsabil de misiune este obligat să participe la efectuarea auditului. 

Entitatea de audit organizează evidența entităților auditate, inclusiv a informațiilor ce 

țin de: 

a) denumirea și adresa entității; 

b) numele auditorului responsabil de misiunea de audit; 

c) onorariile percepute pentru audit și onorariile percepute pentru alte servicii, după caz, 

pentru fiecare perioadă de gestiune.    

În vederea asigurării calității auditului, entitatea de audit elaborează, aprobă şi respectă 

politicile şi procedurile de control al calităţii auditului în conformitate cu prezenta lege, cu 

standardele de audit, cu standardele de control al calității şi cu Codul etic. 

Politicile şi procedurile de control al calităţii auditului se aprobă printr-un act (ordin, 

dispoziţie) emis de către organul executiv al entităţii de audit și se aduc la cunoștința 

personalului entității. 

Entitatea de audit desemnează un auditor responsabil pentru controlul intern al calității 

auditului, întocmește și prezintă Consiliului, în termen de 4 luni de la sfîrșitul fiecărei perioade 

de gestiune, raportul privind respectarea procedurilor de control al calității auditului. Formatul 

și conținutul raportului sânt stabilite de către Consiliu. 

Controlul calității misiunii de audit se efectuează la entitățile de audit care au efectuat 

auditul la entitățile de interes public și la entitățile mari, stabilite conform Legii contabilității și 

raportării financiare nr. 287/2017, pînă la emiterea raportului auditorului sau a raportului 

suplimentar adresat comitetului de audit, după caz. 

Controlul calității misiunii de audit se efectuează de către un auditor/partener care nu a 

participat la efectuarea auditului în cauză sau de către o altă entitate de audit pe bază de contract, 

păstrând confidențialitatea și secretul profesional. 

Entitatea de audit evaluează anual eficacitatea politicilor și a procedurilor de control al 

calității auditului, ține evidența evaluărilor și a măsurilor propuse pentru eficientizarea 

controlului intern al calității auditului. 

Entitatea de audit întocmește un dosar de audit pentru fiecare misiune de audit, care 

cuprinde: 

a) documentele și informațiile care stau la baza raportului auditorului; 

b) documentele menționate la art. 27 alin. (4) ale Legii; 

c) alte documente pe care entitatea de audit le consideră relevante. 

Dosarul de audit se întocmește în termen de cel mult 60 de zile de la data semnării 

raportului auditorului și se păstrează la entitatea de audit pentru cel puțin 5 ani. 

 

3.3 Răspunderea juridică a auditorului. 

Condamnarea unui auditor în cadrul prevederilor de drept penal poate rezulta atunci 

când se demonstrează că el a avut intenţia de-a înşela sau a păgubi clientul. Principalii factori 
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care determină tendinţa de evoluţie a numărului de procese cît şi sumele despăgubirilor plătite 

sunt: 

1. Utilizatorii situaţiilor  financiare au o percepţie din ce în ce mai clară a răspunderii 

pe care o poartă experţii contabili; 

2. Comisia valorilor şi operaţiunilor bursiere este din ce în ce mai conştientă de 

responsabilitatea sa de-a proteja interesele investitorilor; 

3. Contabilitatea şi auditul sunt mai complexe din cauza unor factori precum 

dimensiunile din ce în ce mai mari ale societăţilor, globalizărilor, economiilor şi complexitatea 

operaţiunilor economice; 

4. Societatea acceptă intentarea de către părţile vătămate a unor procese oricărei părţi 

sau persoane care ar putea fi capabilă să plătească o compensaţie indiferent cine este vinovat în 

realitate; 

5. Numeroase firme, experţi contabili sunt dispuşi să soluţioneze conflictele juridice în 

afara instanţei, mai curând  decît să treacă prin procesul judiciar, prin încercarea de-a evita 

costurile procedurii judiciare şi publicaţiilor negative; 

6. Tribunalele se confruntă cu o serie de dificultăţi în înţelegerea şi interpretarea 

problemelor contabile şi de audit cu caracter foarte tehnic. 

Explicarea motivelor din care incapacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a 

deosebi eşecul economic, eşecul de audit şi riscul de audit a promovat numeroase procese. 

Un eşec economic apare atunci când o entitate este incapabilă să–şi ramburseze datoriile 

faţă de creditorii săi, sau  să facă faţă aşteptărilor investitorilor săi din cauza unor condiţii 

economice generale sau specifice entităților, luarea de decizii greşite de către management sau 

apariţia unei concurenţe neaşteptate în ramură. Punctul culminant al eşecului economic este 

declararea falimentului. 

Eşecul de audit apare atunci când auditorul exprimă o opinie de audit eronată ca rezultat 

al unui eşec primar de a se conforma standardelor de audit general acceptate (ca urmare a 

angajării de asistenţi insuficient de calificaţi pentru executarea unor lucrări de audit) 

Riscul de audit reprezintă riscul că un auditor să ajungă la concluzia că situaţiile 

financiare prezintă o imagine fidelă şi să decidă exprimarea unei opinii fără rezerve, când în 

realitate aceste situaţii conţin prezentări semnificativ eronate. Dat fiind faptul că auditorii nu 

pot colecta informaţii probante decît pe bază de testare sau eşantionare şi că detectarea unor 

fraude bine camuflate poate fi foarte dificilă. Va exista întotdeauna un anumit risc că auditorul 

să nu descopere o fraudă semnificativă  în ciuda faptului că se respectă standardele, când o 

companie declară faliment sau nu-şi poate achita datoriile utilizatorilor situaţiilor  financiare, 

pretinzînd de obicei că există un eşec de audit, mai ales când în ultimul raport de audit se spune 

că situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă. Mai grav dacă există un eşec economic  şi mai 

târziu se determină că situaţiile financiare erau eronate, utilizatorii pot pretinde că auditorul a 

dat dovadă  de neglijenţă chiar dacă auditul a fost efectuat la nivel. Auditorii trebuie să 

recunoască faptul că într-o anumită măsură reclamaţiile privind eşecurile de audit pot rezulta şi 

din speranţele celor care suportă o pierdere economică, de a recupera aceea pierdere din orice 

sursă posibilă indiferent cine-i vinovatul. 

Cea mai obişnuită sursă de litigii  în potriva experţilor contabili o reprezintă clienţii. 

Procesele sunt de tipuri foarte diferite incluzînd reclamaţii precum incapacitatea de-a încheia 

un angajament fără caracteristici de audit la data prevăzută, retragerea necorespunderii dintr-un 

angajament de audit, incapacitatea de a descoperi o deturnare de active sau încălcarea 
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prevederilor de confidenţialitate aplicate experţilor contabili. În cazul în care apar litigii cu 

clienţii, firmele de expertiză contabilă fac apel la unul sau mai multe dintre următoarele patru 

mijloace de apărare disponibile: 

1) absenţa obligaţiei de a presta serviciile, adică firma de expertiză contabilă pretinde 

că nu a existat un contract implicit sau explicit, sau a fost un serviciu de revizuire a situaţiei 

financiare şi nu un audit; 

2) firma de audit pretinde că  auditul a fost realizat în conformitate cu standardele 

generale şi supus anumitor limitări; 

3) neglijenţă indusă care există atunci când propriile acţiuni ale clientului fie au avut 

drept rezultat pierderile care constituie baza despăgubirilor solicitate, fie au intervenit în cursul 

normal al auditului împedicându-l pe auditor să descopere cauza pierderilor;  

4) absenţa legăturilor de cauzalitate, pentru a reuşi o operaţiune împotriva unui auditor, 

clientul trebuie să fie capabil să demonstreze că există o relaţie strînsă de tip cauză – efect între 

încălcarea normei de rigoare de auditor şi pagubele suportate de client (De exemplu: 

neîncheierea la timp a auditului). 

Experţii contabili pot fi traşi la răspundere şi de terţe părţi ce cuprind: acţionari, 

reprezentanţi comerciali ai clienţilor, băncile în cazul care au suportat o pierdere că s-au bazat 

pe deciziile situaţiei financiare înşelătoare. Experţii contabili pot fi condamnaţi pentru 

infracţiuni, atât în cadrul dreptului comun, cît şi în cel al dreptului statutar prin implicarea din 

bună ştiinţă în prezentarea de situaţii financiare falsificate. 

Aceste situaţii au un impact negativ puternic asupra integrităţii profesiei, dar şi pozitiv 

pentru că aceste operaţiuni penale încurajează practicienii să acorde o atenţie deosebită 

desfăşurării activităţii pe principiul de bază – credinţă. 

Corpul profesional şi experţii contabili întreprind o serie de măsuri pentru a reduce 

riscul de expunere a practicienilor la urmăriri juridice şi anume: 

a) cercetări în sfera auditului; 

b) definirea de standarte şi reguli; 

c) fixarea de cerinţe care să protejeze auditorul;  

d) fixarea de obligaţiuni şi de evaluare colegială; 

e) instruirea utilizatorilor; 

f) grupuri de presiune pentru modificarea cadrului juridic. 

Auditorii practicieni pot de asemenea întreprinde măsuri specifice pentru aşi minimiza 

răspunderea juridică şi anume: colaborarea numai cu clienţii care dau dovadă de integritate, 

angajarea de personal calificat, instruirea şi supravegerea adecvată a acestuia, respectarea 

normelor şi standartelor profesionale, menţinerea independenţei, înţelegerea independenţei 

clientului, realizarea activităţii de audit de înaltă calitate, documentarea adecvată a muncii, 

obţinerea unor scrisori de angajament, apelul la experţii în drept, alegerea unei forme de 

organizare cu răspundere limitată. 
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Tema 4: Etica profesională a auditorilor și contabililortitulari din Republica Moldova 

4.1 Principiile fundamentale ale eticii profesionale a auditorului. 

4.2 Independenţa şi obiectivitatea auditorului. 

4.3 Competenţa profesională a auditorului. Rezolvarea conflictelor etice. 

 

4.1 Principiile fundamentale ale eticii profesionale a auditoriului. 

Orice profesie are nevoie de un cod etic, deoarece persoanele implicate în această 

profesie sunt cointeresate de încredere din partea societăţii şi calitatea înaltă a serviciilor sale. 

Nu fac excepţii nici auditorii, pentru care este foarte important ca clienţii ce utilizează rapoartele 

financiare să poată avea încredere în calitatea auditului şi în alte servicii acordate de ei. Nivelul 

profesional al serviciilor acordate nu poate fi evaluat în dependenţă de gradul de complicitate, 

persoana care utilizează rapoartele financiare nu este incompetentă în acest domeniu, deci nu 

poate evalua corectitudinea verificărilor rapoartelor. Există cîteva modalităţi de influenţă asupra 

comportamentului auditorului cu scopul obţinerii unui control de  audit la un nivel profesional 

înalt anume prin: 

1. Intermediul standardelor de audit. 

2. Examenele de verificare a auditorului. 

3. Pregătirea profesională permanentă.           

4. Răspunderea juridică.  

5. Codul eticii profesionale. 

  Codul etic profesional - conţine formulări generale care descriu modalităţile ideale de 

conduită a regulilor stricte ce determină modalităţile inadmisibile de conduită. 

În republica noastră procesul de elaborare a normelor etice se află într-o fază iniţială. 

De aceea acceptăm normele internaţionale de etică profesională care se conţin în codul etic 

internaţional al contabililor profesionişti. Codul internaţional este ca un model pe care se 

bazează principile etice internaţionale. 

Codul etic profesional recunoaşte că obiectivele auditorilor sunt de a lucra la cele mai 

înalte standarte de profesionalism, de-a atinge cele mai înalte nivele de performanţă şi în general 

de a răspunde cerinţelor interesului public. Aceste obiective impun satisfacerea a 4 cerinţe de 

bază:  

1. creditibilitatea -  în informaţie şi sisteme de informaţie; 

2. profesionalismul -  părţile interesate trebuie să fie siguri că persoanele ce execută auditul 

sânt profesioniste în domeniul contabilităţii; 

3. calitatea serviciilor – este nevoie de asigurarea ca toate serviciile obţinute din partea unui 

auditor sunt executate la cele mai ridicate standarte de performanţe; 

4. încrederea – utilizatorii serviciilor de audit trebuie să fie încrezuţi că există un cod al 

eticii profisionale care guvernează prestarea acestor servicii. 

Pentru a îndeplini aceste obiective auditorii trebuie să respecte anumite principii şi 

anume: 

 integritatea –  adică un auditor trebuie să fie sincer şi corect în prestarea serviciilor 

profisionale; 

 independența și obiectivitatea – adică auditorul trebuie să fie corect şi să nu permită 

prejudicii, conflicte de interes sau influinţarea altora în direcţia încălcării obiectivităţilor; 
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 competenţa profisională şi atenţia – auditorul are datoria permanentă de aşi menţine 

cunoştinţele profisionale la nivelul cerut pentru ca clientul să beneficieze de serviciile 

profisionale competente bazate pe ultimile evoluţii din domeniul practicii, legislaţiei şi tehnicii. 

 confidenţialitatea – auditorul trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiei 

dobîndite în timpul exercitării serviciilor profisionale  şi nu trebuie să utilizeze sau să dezvăluie 

o astfel de informaţie fără autorizare clară sau numai dacă există un drept legal. Auditorul și 

entitatea de audit respectă confidenţialitatea și secretul profesional privind informaţiile 

referitoare la activitatea entităţii auditate, obţinute în timpul exercitării auditului. Obligaţia de 

a respecta confidenţialitatea și secretul profesional rămîne în vigoare şi după încetarea 

contractului de audit. Auditorul și entitatea de audit asigură respectarea confidenţialităţii și a 

secretului profesional și din partea personalului care îşi desfăşoară activitatea sub controlul său, 

precum şi din partea persoanelor care oferă consultanţă şi asistenţă. 

Nu se consideră încălcare a principiului confidențialității și a secretului profesional 

prezentarea informațiilor: 

a) la solicitarea instanței judecătorești și a organului de urmărire penală; 

b) în cazul efectuării controlului extern al calității de către Consiliu; 

c) în cazul în care prezentarea informațiilor este autorizată de către entitatea auditată; 

d) în alte cazuri prevăzute de legislație. 

 comportamentul profesional – auditorul trebuie să acţioneze într-o manieră conform 

cu buna reputaţie a profesiei şi să se abţină de la orice conduită care ar putea descredita profesia; 

 standartele tehnice – auditorul trebuie să-şi îndeplinească sarcinile în conformitate cu 

standartele tehnice şi profisionale, ei au datoria de a executa cu grijă instrucţiunile clientului în 

măsura în care ele sunt compatibile cu cerinţele de integritate, obiectivitate şi independenţă. 

Principiile de etică profesională se aplică conform Codului etic. Auditorul face uz de 

scepticismul profesional în procesul efectuării auditului, inclusiv la evaluarea estimărilor 

privind valorile juste, la verificarea deprecierilor activelor, a provizioanelor și a fluxurilor de 

numerar viitoare relevante pentru continuitatea activității entității auditate. 

 

4.2 Independenţa și obiectivitatea auditorului. 

Independenţa este trăsătura principală a profesiei de auditor, asupra acestuia 

influenţează următorii factori: 

 răspunderea juridică; 

 suspendarea drepturilor de auditor din motivele încălcării eticii profisionale; 

 pierderea reputaţiei. 

Independenţa îşi are semnificaţia atunci când, auditorul îşi exprimă opinia proprie 

despre rapoartele financiare. Auditorul îşi pierde independenţa în unele situaţii critice cum ar 

fi: 

1) Implicarea financiară  în afacerile clienţilor poate rezulta din: 

 deţinerea unor interese financiare directe cu firma clientului. Auditorul nu poate fi 

fondator, proprietar, acţionar, director general sau altă persoană de răspundere a firmei auditate; 

 deţinerea unor interese financiare indirecte în firma clientului; 

 primirea sau acordarea unor împrumuturi de la  unul sau mai mulţi clienţi, sau a unui 

salariat cu funcţie de conducere în una din companiile clientului; 

 deţinerea unui interes financiar într-o formă care nu este client, dar care are calitatea 

de a fi investitor la firma care este client. 
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2) Oferirea altor servicii clienţilor auditaţi, când un auditor prestează alte servicii pentru 

un client trebuie să aibă grijă să nu exercite funcţii de conducere, să nu ia decizii de 

conducere, acestea rămînînd de competenţa conducerii. Serviciile furnizate de auditor 

în sfera managerială şi fiscală constituie servicii de consultanţă. Este imposibil de definit 

limitele consultanţei pe care o poate acorda auditorul. 

3) Onorarea – când onorariile primite de la un client reprezintă o proporţie mare din 

totalurile onorariilor unui auditor trebuie analizată dependenţa firmei de audit cu acest 

client. Nu este posibil să se stabilească precis care este proporţia inacceptabilă a 

onorariilor totale obţinute de la un singur client. Totuşi dacă aceste onorarii constituie 

unica sursă sau cea mai mare parte din venitul brut auditorul trebuie să analizeze dacă 

nu a fost afectată cariera sa profesională. 

4) Bunurile şi serviciile – acceptarea bunurilor şi serviciilor de la un client poate constitui 

o ameninţare la adresa principiului independenţei. De asemenea acceptarea unei 

ospitalităţi excesive constituie o ameninţare. Bunurile şi serviciile nu trebuie acceptate 

de auditori decît în limita condiţiilor normale de afaceri, care nu trebuie să fie mai 

favorabile decît cele oferite celorlalţi. Ospitalitatea şi darurile ce nu pot fi comparate cu 

cele obişnuite din viaţa socială nu trebuie acceptate. 

5) Deţinerea de capital în mod ideal – întregul capital social al unei firme de audit trebuie 

deţinut de către auditori, dacă întregul capital sau o parte a lui ar fi deţinut de alte 

persoane, acestea iar putea influenţa  pe auditori în exercitarea profesiei. O situaţie 

similară ar putea apărea când o firmă ar fi finanţată în principal prin credite de la alte 

persoane. 

6) Asocierea îndelungată a persoanelor cu funcţii de conducere cu clienţii auditaţi. Există 

pericolul că o lungă implicare a aceluiaşi individ în auditarea aceluiaşi client poate 

conduce la formarea unei legături strînse ce poate fi privită ca o ameninţare a 

obiectivităţii şi independenţei. În plus sunt afectate aspecte legate de calitatea 

controlului în sensul că auditorul se poate baza excesiv pe această familiaritate când 

execută procedeele de audit şi emite aprecieri asupra hotărîrilor cheie în auditare, deci 

trebuie să se ia măsuri pentru rotaţia periodică a personalului cu funcţie de răspundere 

pe parcursul petrecerii controlului. 

7) Principiul obiectivităţii - impune obiectivitatea că toţi auditorii să fie corecţi, oneşti şi 

să fie liberi de conflictele de interese. Indeferent de serviciul prestat sau de capacitatea 

lor, auditorii trebuie să protejeze integritatea serviciilor lor profisionale şi să menţină 

obiectivitatea. La exercitarea controlului rapoartelor financiare auditorul nu are dreptul 

de a prezenta interesele uneia din părţile implicate, adică el trebuie să-şi menţină 

independenţa. 

Pentru respectarea cerinței de independență în exercitarea profesiei, auditorul se 

conduce de prezenta lege, de standardele de audit și de Codul etic. Membrii organului executiv 

și fondatorii/acționarii entităţii de audit ori ai entităţii afiliate nu intervin în efectuarea auditului 

sub nici o formă care ar limita independenţa şi obiectivitatea auditorului. 

Cerința de independenţă a auditorului este încălcată în cazul: 

a) implicării, directe sau indirecte, a acestuia în activitatea entității auditate în calitate 

de fondator, de persoană cu funcţie de răspundere şi/sau în cazul participării acestuia în afacerile 

economico-financiare ale entității auditate; 
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b) exercitării de către acesta a funcţiilor manageriale sau a altor funcţii în cadrul entităţii 

auditate pe parcursul perioadei auditate sau în ultimii 3 ani de pînă la efectuarea auditului; 

c) acceptării de către acesta a unor bunuri şi servicii în calitate de cadouri, precum şi a 

unei cordialităţi şi ospitalităţi exagerate din partea entităţii auditate; 

d) efectuării auditului de către unul şi acelaşi auditor mai mult de 7 ani consecutivi la 

aceeaşi entitate auditată. Auditorul care a efectuat auditul la o entitate în decurs de 7 ani 

consecutivi poate efectua auditul la aceeaşi entitate doar după expirarea a 2 ani de la ultimul 

audit; 

e) existenței unor relații de rudenie de pînă la gradul al III-lea, inclusiv a unor relații de 

afinitate ale auditorului cu fondatorii/acționarii și cu membrii organului de conducere al entității 

auditate; 

f) altor situații prevăzute de Codul etic. 

Imixtiunea în exercitarea profesiei de auditor, influența asupra auditului, asupra 

raportului și a documentelor de lucru ale auditorului sânt interzise. Auditorul poate fi audiat 

referitor la esenţa relaţiilor sale cu entitatea auditată în cadrul proceselor penale, civile şi 

contravenţionale. 

Onorariile de audit vor fi independente de evenimentele bazate pe condiţionări sau pe 

eventualităţi neprevăzute ori bazate pe faptul că entitatea de audit prestează şi alte servicii 

entităţii auditate. 

Entitatea de audit care efectuează auditul la entitatea auditată nu are dreptul să presteze 

concomitent, în aceeași perioadă de gestiune, următoarele servicii: 

a) servicii fiscale, inclusiv: 

– întocmirea declarațiilor fiscale; 

– calcularea impozitelor și a taxelor; 

– de consultanță fiscală; 

– asistență în cadrul verificărilor efectuate de către autoritățile fiscale; 

b) servicii de consultanță care prevăd participarea la gestiunea entității auditate sau la 

procesul decizional al acesteia, inclusiv: 

– de asistență în domeniul managementului; 

– de asistență în administrare, reorganizare și lichidare; 

c) servicii de organizare, restabilire, ținere a contabilității și de întocmire a situațiilor 

financiare; 

d) servicii de elaborare și implementare a procedurilor de control intern, de gestionare 

a riscurilor privind întocmirea și/sau verificarea informațiilor financiare și a sistemelor 

informaționale aferente; 

e) servicii de executare a funcției de audit intern sau a funcției cenzorului/comisiei de 

cenzori. 

 

4.3 Competenţa profesională a auditorului. Rezolvarea conflictelor etice. 

Auditorii au o profesie foarte specifică care cere o calificare înaltă, care necesită 

cunoştinţe profunde şi o etică desăvîrşită. Auditorii nu trebuie să pretindă că au cunoştinţe 

profisionale sau experienţă pe care nu le posedă. 

Competenţa profisională poate fi împărţită în: 
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 dobîndirea competenţei profesionale – aceasta cere să  aibă un nivel înalt de educaţie 

generală urmată de o educaţie specifică de prăgătire şi examinare a problemelor profisionale 

importante şi deasemenea o perioadă de practică în domeniu; 

 menţinerea competenţei profesionale – aceasta cere cunoaşterea permanentă a 

evoluţiilor în profesia contabilă inclusiv deciziile naţionale importante în contabilitate şi alte 

cerinţe statale. În corespundere cu legislaţia activităţii de audit au drept să o exercite persoanele 

care au susţinut examene şi au susţinut licenţa. Competenţa profisională poate fi obţinută prin: 

perfecţionarea cunoştinţelor fregventînd cursurile de audit; fregventarea seminarelor de audit; 

soluţionarea problemelor practice şi schimbul de experienţă cu alţi auditori şi pregătirea 

independentă, adică studierea normelor şi instrucţiunilor literaturii de specialitate. 

 Auditorii au obligaţia să respercte confidenţialitatea operaţiilor dobîndite în timpul 

activităţii în legătură cu afacerile clienţilor. Obligaţia confidenţialităţii continuă chiar după 

terminarea relaţiei între auditor şi client. Confidenţialitatea cere de la auditor să nu folosească 

informaţia obţinută în timpul exercitării serviciilor în interes personal sau în avantajul unei alte 

persoane. 

Confidenţialitatea trebuie să fie respectată întotdeauna cu excepţia cazurilor în care a 

fost autorizat să o dezvăluie dacă exită o obligaţie legală sau profesională ca de exemplu: 

 când autorizarea de a dezvălui informaţia a fost dată de client sau de patron; 

 când dezvăluirea este cerută prin lege pentru a furniza probe în cazul unor proceduri 

legale sau pentru a informa autorităţile publice respective despre încălcările legii; 

 când există obligaţie profisională de a face dezvăluire pentru a proteja interesele 

profesionale ale unui auditor aflat în proceduri juridice sau în cazul unui control din 

partea autorităţilor. 

Din când în când auditorii întîlnesc situaţii care pot da naştere unor conflicte de interese. 

Asemenea conflicte pot apărea într-o mare varietate de cazuri. De la o dilemă neînsemnată pîna 

la un caz extrem de fraudă şi activităţi ilegale. Auditorul trebuie să fie în permanenţă conştient 

de aceasta şi să fie atent la factorii care pot da naştere la conflicte de interese. Trebuie notat 

faptul că o diferenţă de opinie între un auditor şi o altă parte nu constituie o problemă etică. 

Factorii care pot da naştere conflictelor de interese pot fi: 

 există pericolul presiunii din partea unei autorităţi superioare, director sau 

partener, sau atunci când există relaţii familiale sau personale, care duc la exercitarea presiunii 

asupra auditorului. Poate apărea o problemă de dublă loialitate atunci când auditorul trebuie să 

asculte şi de superiorul său şi de standarde; 

 apar conflicte când sunt publicate informaţii eronate, care pot fi în avantajul 

patronului sau a clientului şi de care poate sau nu beneficia auditorul. 

Pentru rezolvarea unor astfel de conflicte, auditorii trebuie să respecte politicile stabilite 

de către organizaţiile la care sunt angajaţi. Dacă aceste politici nu rezolvă conflictul etic trebuie 

de revăzut problema cu superiorul ierarhic, imediat de solicitat consultanţă în mod confidenţial 

de la o persoană independentă pentru a înţelege evoluţia situaţiei. Dacă conflictul etic mai există 

după epuizarea complectă a tuturor posibilităţilor de control intern ca ultim pas este posibul ca 

auditorul să nu aibă altă soluţie decît să-şi dea demisia. 

Auditorul și entitatea de audit respectă confidenţialitatea și secretul profesional privind 

informaţiile referitoare la activitatea entităţii auditate, obţinute în timpul exercitării auditului. 

Obligaţia de a respecta confidenţialitatea și secretul profesional rămîne în vigoare şi după 

încetarea contractului de audit. Auditorul și entitatea de audit asigură respectarea 
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confidenţialităţii și a secretului profesional și din partea personalului care îşi desfăşoară 

activitatea sub controlul său, precum şi din partea persoanelor care oferă consultanţă şi 

asistenţă. 

Nu se consideră încălcare a principiului confidențialității și a secretului profesional 

prezentarea informațiilor: 

a) la solicitarea instanței judecătorești și a organului de urmărire penală; 

b) în cazul efectuării controlului extern al calității de către Consiliu; 

c) în cazul în care prezentarea informațiilor este autorizată de către entitatea auditată; 

d) în alte cazuri prevăzute de legislație. 
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Tema 5: Drepturile și obligațiile auditorului, ale entității de audit și ale entității 

auditate. 

 

La exercitarea responsabilităţilor sale profesionale auditorul trebuie să respecte "Codul 

privind conduita profesională a contabililor şi auditorilor din Republica Moldova". 

Responsabilităţile profesionale ale auditorului sânt determinate de următoarele principii etice: 

(a) independenţă; 

(b) onestitate; 

(c) obiectivitate; 

(d) competenţă profesională şi conştiinciozitate; 

(e) confidenţialitate; 

(f) comportament profesional, şi 

(g) respectarea standardelor profesionale tehnice. 

Auditorul trebuie să exercite un audit în conformitate cu SNA, care conţin principii 

fundamentale şi proceduri esenţiale, precum şi recomandări corespunzătoare sub formă de 

comentarii şi alte materiale explicative. 

Auditorul trebuie să planifice şi să exercite auditul dînd dovadă de scepticism 

profesional, recunoscând faptul că pot exista circumstanţe care conduc la denaturări 

semnificative în rapoartele financiare. Spre exemplu, auditorul trebuie, de regulă, să presupună 

că dovezile ce confirmă declaraţiile conducerii vor fi găsite, şi nu să admită faptul că aceste 

declaraţii vor fi în mod necesar corecte. 

Sfera de aplicare a unui audit 

Expresia "sfera de aplicare a unui audit" se referă la procedurile de audit ce se consideră 

a fi necesare în circumstanţele create, pentru asigurarea obiectivului auditului.Procedurile de 

audit necesare pentru exercitarea unui audit în conformitate cu SNA trebuie să fie 

determinate de auditor, reieşind din cerinţele SNA, organelor profesionale 

corespunzătoare, actelor legislative şi normative, precum şi, unde este oportun, condiţiile 

angajamentului de audit şi cerinţele înaintate faţă de documentele de raportare a 

auditorului. 

Un audit, conform SNA, se exercita pentru a oferi o asigurare rezonabilă a faptului că 

rapoartele financiare luate în ansamblu nu conţin denaturări semnificative. Conceptul de 

asigurare rezonabilă se referă la acumularea dovezilor de audit, necesare auditorului pentru a 

ajunge la concluzia că rapoartele financiare, în ansamblul lor, nu conţin denaturări 

semnificative. Asigurarea rezonabilă se referă la procesul de audit în întregime. 

Totuşi, în cadrul auditului există limite inerente acestuia, care influenţează capacitatea 

auditorului de a depista denaturări semnificative. Aceste limite rezultă din aşa factori ca: 

• Aplicarea testării. 

• Existenţa limitelor inerente oricărui sistem contabil şi de control intern (de exemplu, 

posibilitatea unei înţelegeri secrete). 

• Admiterea faptului că majoritatea dovezilor de audit sânt mai degrabă convingătoare, decît de 

confirmare. 

Totodată, lucrările exercitate de auditor pentru a forma o opinie anumită, în mare măsură 

se bazează pe apreciere, în special privind: 

(a) acumularea dovezilor de audit, spre exemplu, la determinarea caracterului, momentului de 

exercitare şi volumului procedurilor de audit; 
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(b) formarea concluziilor, bazate pe dovezile de audit acumulate, spre exemplu, la determinarea 

caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere la pregătirea 

rapoartelor financiare. 

De asemenea, există alte limite ce pot influenţa capacitatea de convingere a dovezilor 

de audit disponibile, pentru a fi posibil de format concluzii referitoare la unele aspecte calitative 

ale rapoartelor financiare (spre exemplu, privind operaţiuni cu părţile legate). În astfel de cazuri, 

SNA corespunzătoare determină proceduri specifice, care, reieşind din caracterul unor aspecte 

calitative, vor asigura dovezi de audit suficiente şi adecvate în cazul absenţei: 

(a) circumstanţelor neordinare care măresc, într-o măsură mai mare, decît se presupune, riscul 

legat de nedescoperirea denaturărilor semnificative; sau 

(b) orice indicaţie la faptul existenţei unei denaturări semnificative. 

În timp ce auditorul este responsabil pentru formarea şi exprimarea opiniei referitoare 

la autenticitatea rapoartelor financiare, responsabilitatea pentru pregătirea şi prezentarea 

rapoartelor financiare în conformitate cu cerinţele SNC şi legislaţiei în vigoare o poartă 

conducerea agentului economic. Auditul rapoartelor financiare nu scuteşte conducerea 

agentului economic de această responsabilitate. 

Drepturile auditorului şi ale entităţii de audit 

Auditorul are dreptul: 

a) să aleagă metoda de efectuare a auditului, conform standardelor de audit; 

b) să planifice în mod independent efectuarea auditului; 

c) să solicite de la conducerea entităţii auditate informații și explicaţii verbale şi scrise; 

d) să beneficieze de serviciile experţilor, ale specialiştilor şi ale altor persoane, ale căror 

cunoştinţe sânt necesare în efectuarea auditului. 

Entitatea de audit are dreptul: 

a) să refuze efectuarea auditului prin rezilierea contractului de audit dacă entitatea auditată: 

– nu a prezentat documentele necesare în termenul solicitat ori a prezentat documente care 

conţin date incomplete sau eronate; 

– nu a eliminat impedimentele apărute în procesul auditului; 

– intervine în acţiunile auditorilor; 

b) să aplice actualizările Codului etic, ale standardelor de audit, ale standardelor de control al 

calităţii și ale standardelor conexe pînă la acceptarea acestora,înştiinţînd ulterior Consiliul 

privind data aplicării. 

Obligaţiile auditorului şi ale entităţii de audit 

Auditorul este obligat: 

a) să efectueze auditul în conformitate cu prevederile standardelor de audit şi ale 

legislaţiei; 

b) să respecte condiţiile contractului de audit; 

c) să notifice proprietarul entităţii auditate, solicitantul auditului şi/sau conducătorul 

entităţii auditate cu privire la denaturările semnificative depistate şi acţiunile recomandate în 

urma efectuării auditului; 

d) să renunţe la efectuarea auditului dacă se încalcă principiul independenţei auditorului; 

e) să-şi ridice nivelul de calificare, începînd cu anul următor anului înregistrării în 

Registrul public al auditorilor, urmînd un curs de instruire cu durata de 40 de ore academice, pe 

o perioadă de 12 luni consecutive, cu excepția perioadei de suspendare a activității, conform 

modului stabilit de către Consiliu; 
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f) să nu fie membru în consiliu, în organul executiv, în organul de supraveghere sau în 

comitetul de audit al entității auditate pînă la expirarea perioadei de 2 ani după efectuarea 

auditului; 

g) să achite: 

– plata unică pentru înregistrarea în Registrul public al auditorilor; 

– cotizația anuală, cu excepția perioadei de suspendare. 

Entitatea de audit este obligată: 

a) să efectueze auditul în conformitate cu prevederile standardelor de audit şi ale 

legislaţiei; 

b) să respecte condiţiile contractului de audit; 

c) să respecte cerinţele privind controlul calităţii auditului; 

d) să prezinte adunării generale a acţionarilor/asociaţilor și fondatorului entităţii auditate 

raportul auditorului, precum şi informaţia privind denaturările depistate, dezvăluită într-o 

scrisoare adresată conducerii, conform standardelor de audit; 

e) să prezinte anual entității auditate sau comitetului de audit declarația privind 

respectarea cerinței de independență; 

f) să discute cu entitatea auditată și, după caz, cu comitetul de audit despre amenințările 

privind nerespectarea cerinței de independență și măsurile aplicate pentru reducerea acestora; 

g) să înștiințeze entitatea auditată cu privire la nereguli, inclusiv la fraudele care s-au 

produs ori se pot produce, pentru ca entitatea auditată să ia măsurile necesare în vederea 

soluționării sau prevenirii acestora; 

h) să informeze organele competente, conform prevederilor legislației, cu privire la 

activităţile sau la tranzacţiile suspecte, inclusiv la fraudele și încălcările care au fost depistate 

la entitatea auditată; 

i) să achite: 

– plata unică pentru înregistrarea în Registrul public al entităților de audit; 

– plata anuală pentru emiterea raportului auditorului; 

j) în cazul înlocuirii cu o altă entitate de audit, să prezinte, la solicitarea noii entități de 

audit, documentele relevante pentru efectuarea auditului; 

k) să informeze Consiliul despre rezilierea contractului de audit. 

Drepturile entităţii auditate 

Entitatea auditată are dreptul: 

a) să primească de la entitatea de audit/de la auditor o informaţie completă despre 

cerinţele standardelor de audit, ale legislaţiei referitoare la efectuarea auditului şi ale altor acte 

pe care se bazează auditorul în exprimarea opiniei asupra situațiilor financiare; 

b) să primească de la entitatea de audit/de la auditor recomandări privind înlăturarea 

cazurilor de încălcare a cerinţelor actelor normative; 

c) să sesizeze Consiliul şi alte organe competente în cazul depistării încălcărilor 

legislaţiei în domeniul auditului comise de auditori. 

Obligaţiile entităţii auditate 

Entitatea auditată este obligată: 

a) să creeze condiţii pentru efectuarea auditului, să prezinte informaţia solicitată și 

explicaţiile verbale şi scrise necesare; 

b) să nu intervină în acţiunile entităţii de audit, ale auditorului în scopul limitării 

informației necesare pentru efectuarea auditului; 
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c) să solicite, în formă scrisă, persoanelor terţe, din numele său, la cerinţa entităţii de 

audit/a auditorului, informaţia necesară; 

d) să respecte condiţiile contractului de audit. 
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Tema 6: Planificarea auditului. 

6.1 Planificarea preventivă a auditului. 

6.2 Semnificaţia şi riscul auditului. 

6.4 Elaborarea programului de audit. 

 

6.1  Planificarea preventivă a auditului. 

Orice verificare de audit se constituie din următoarele etape: 

1) familiarizarea cu personalul şi planul de lucru; 

2) obţinerea şi documentarea informaţiei despre client privind structura controlului inclusiv în 

anumite cazuri a mijloacelor de control pentru evaluarea riscului controlului; 

3) elaborarea planului de efectuare a verificării în cadrul auditului; 

4) efectuarea verificărilor suplimentare a mijloacelor de control ce permit de a ridica nivelul 

certitudinii referitor la scopurile concrete ale verificării de audit şi conturilor contabile; 

5) efectuarea verificărilor privind semnificaţia, înregistrarea dovezilor temeinice că aprecierile 

conducerii reflectate în rapoartele financiare sunt argumentate şi permit atingerea scopurilor 

corespunzătoare; 

6) utilizarea procedeelor analitice precum  analiza şi aprecierea rezultatelor auditului; 

7) întocmirea raportului de audit şi prezentarea informaţiei privind lipsurile în structura 

controlului intern. 

Înaintea acceptării propunerii unui client nou este necesar de a colecta date privind 

compania respectivă pentru determinarea caracterului  admisibil al propunerii acesteia. După 

posibilitate este necesar de-a aprecia reputaţia potenţialului client în cercurile de afaceri, 

stabilitatea situaţiei financiare ale acestuia şi relaţiile lui cu firma de audit anterioară. 

În cazurile când potenţialul clientului s-a folosit de serviciile de audit a unei alte firme 

de audit, auditorul nou va intra în contact cu predecesorul. 

Dacă clientul nu a fost supus anterior verificărilor de audit atunci este necesar de a 

efectua cercetări de alt gen. Drept surse de informaţie reprezintă: juriştii locali, alţi auditori, 

băncile şi entitățile industriale comerciale. 

Informaţia privitor la client este utilizată pentru evaluarea riscului propriu şi riscului 

controlului în baza cărora este elaborat planul efectuării verificărilor în cadrul auditului. Pe 

lîngă aceasta auditorul urmează să obţină şi alte date precum mărimea şi organizarea entității, 

factorii ce influenţează asupra: busnessului clientului, condiţiilor de efectuare a controlului 

intern, sistemului de evidenţă contabilă şi altele.  

 

6.2 Semnificaţia şi riscul auditului. 

Semnificaţia şi riscul sunt factori importanţi ce trebuie luaţi în consideraţie la 

planificarea auditului. 

Auditorul este obligat să determine dacă raportele financiare conţin denaturări 

semnificative, dacă auditorul depistează o eroare semnificativă atunci el informează clientul 

privitor la faptul respectiv pentru că acesta să poată întroduce corectări, dacă clientul refuză să 

corecteze datele rapoartelor financiare, atunci auditorul trebuie să expună o opinie cu menţiune 

sau o opinie adversă în dependenţă cît de semnificativă este denaturarea. Auditorul accentuează 

activitatea sa asupra sferelor mai importante. 

La exercitarea verificărilor de audit se examinează foarte amănunţit problema includerii 

sau neîncluderii căreiva menţiuni în raportul de audit, regula generală aici constă în faptul că 
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auditorii trebuie să evalueze semnificaţia incorectitudinilor depistate din punct de vedere al 

autenticităţii rapoartelor financiare în general. 

Incorectitudinile sunt semnificative dacă disponibilitatea informaţiei privind acestea 

sunt în stare să afecteze deciziile utilizatorilor calificaţi. Incorectitudinile sunt semnificative în 

mare măsură dacă ele induc în eroare utilizatorii calificaţi ale căror decizii luate în baza acestor 

informaţii nu vor fi adecvate. Prin urmare toţi auditorii necesită determinarea concepţiei privind 

semnificaţia de auditor. În caz dacă auditorul expune o opinie incorectă atunci intervine riscul 

auditorului. Această opinie incorectă constă în faptul că rapoartele financiare sunt în general 

prezentate corect, iar aceasta nu este adevărat. Ele sunt întocmite incorect dar de fapt sunt 

corecte. Riscul auditorului este riscul admisibil al auditului, care constă în faptul că auditorul 

poate comite anumite greşeli în activitatea sa şi la îndeplinirea totalizării lucrului înfăptuit să 

deducă concluzii incorecte. De exemplu: în baza tuturor rezultatelor lucrului realizat auditorul 

formulează incorect opinia sa şi evident va expune un raport de audit fără menţiuni în cazul 

când nu este îndreptăţit să facă aceasta.  

În esenţă acest risc poate fi examinat ca interacţiune a doi factori: 

1. Riscul existenţei incorectitudinilor semnificative în evidenţa contabilă. 

2. Riscul că anumite incorectitudini semnificative existente în rapoartele financiare nu 

vor fi depistate în cadrul verificării. 

Scopul final în organizarea operaţiunii este limitarea riscului auditului în conturi 

separate, astfel încât la finisarea auditului totalitatea riscului auditului să fie limitată pînă la un 

nivel suficient de redus încât nivelul certitudinii să fie suficient de înalt pentru a permite 

auditorului expunerea opiniei privind rapoartele financiare în general. Cercetarea domeniilor 

riscului este efectuată la etapa planificării cu determinarea riscurilor particulare ce au aceleaşi 

caracteristici spre exemplu: 

 esenţa busnessului şi ramurei de activitate a clientului; 

 istoria relaţiilor auditorilor cu clientul, adică materialele verificărilor de audit 

precedente; 

 administrarea personalului acordîndu-se atenţie profesionalismului şi onestităţii 

administrative care practic nu sunt măsurate prin indicatori cantitativi; 

 gradul subiectivităţii la soluţionarea anumitor întrebări care poate depinde de 

temeinicirea afirmărilor administrative referitor la evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale 

temeinicirea creanţelor şi chiar integritatea mijloacelor băneşti într-o bancă cu reputaţie 

îndoielnică; 

 complexitatea operaţiunilor financiar-economice – adică apare o dependenţă directă 

că oparaţiunile sânt mai dificile şi nivelul riscului este mai sporit, iar la cele mai puţin deficile 

riscul este mai redus.  

În baza anticipărilor legate de riscul propriu şi riscul controlului auditorul formează 

strategia verificării de audit care va fi efectuată din punct de vedere al cheltuielilor şi va oferi 

dovezi suficiente şi competente pentru a confirma anticipările legate de riscul propriu şi riscul 

controlului şi pentru a reduce considerabil riscul nedescoperirii atingînd un nivel scăzut al 

riscului auditului. 

 

6.3 Elaborarea programului de audit. 

După întocmirea planului se elaborează programa de audit care prevede o listă de 

procedee analitice, necesare pentru realizarea planului. Programa de audit reprezintă etapele pe 
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care auditorul trebuie să le urmeze pe tot parcursul angajamentului. Etapele încep cu 

planificarea de audit, înţelegerea sistemului controlului intern şi cu testele de control. Programa 

de audit este întocmită de audit conform standartelor şi trebuie să fie prezentată în formă scrisă. 

Programele de audit sunt proectate special pentru fiecare angajament de audit şi variază de la 

un angajament la altul. În timpul planificării auditorul pregăteşte o programă preliminară care 

deseori se schimbă pe parcursul desfăşurării auditului. Programele de audit trebuie să 

stabilească procedeele deoarece acestea se referă la obiectivele auditului. Programa se 

întocmeşte pînă la începerea verificării şi în procesul auditului se pot întroduce corectitudinile 

necesare care totodată pot fi destul de semnificative. În procesul planificării se selecţionează 

cadrele de audit şi se asigură numărul de colaboranţi necesari pentru efectuarea verificărilor. 

Planificarea se face reeşind din calificarea profesională a auditorilor. Se planifică perioada de 

efectuare a lucrărilor şi se întocmeşte graficul calendaristic al verificărilor rapoartelor financiare 

şi al termenilor strîns legate de componenţa personalului. Sunt diferenţiate trei nivele de 

planificare a termenilor de verificare şi anume: 

1. întocmirea graficului calendaristic de verificare cu indicarea tuturor termenilor 

importanţi; 

2. planificarea tipului utilizat pentru verificarea fiecărei poziţii separate a rapoartelor; 

3. întocmirea graficelor calendaristice pentru fiecare colaborator. 

Pe parcursul verificării preventive de regulă se  verifică sistemul controlului intern şi 

elementele separate a anumitor sectoare de evidenţă pentru reducerea termenilor de verificare 

a rapoartelor financiare anuale. Planificarea termenilor efectuării verificării rapoartelor 

financiare urmează a fi îndeplinită în acord comun cu beneficiarul. O pregătire adecvată a 

beneficiarului constituie o premiză a efectuării cu succes a verificării. 

Este necesar de a stabili termenele de participare la verificare a auditorilor pentru a se 

convinge că fiecare colaborator este disponibil pe termen deplin al efectuării acesteia. 

Documentele de lucru sunt acelea documente întocmite personal de auditor pe parcursul 

auditului în conformitate cu standartele stabilite şi care conţin informaţia veridică dintre 

activitatea entității necesară pentru pregătirea raportului de audit şi concluziei privind 

rezultatele examinării de audit. 

Pe parcursul efectuării auditului clientul urmează se prezinte auditorului următoarele 

documente: 

 bilanţul contabil; 

 documentele în baza cărora sunt întocmite rapoartele statistice; 

 balanţele de verificare a stocurilor şi a decontărilor; 

 jurnalele ordere;  

 documentele de plată; 

 acordurile şi contractele; 

 documentele de constituire; 

 Statutul entității; 

 procesele verbale ale adunărilor conducerii şi ordinile conducătorului. 

Din partea persoanelor terţe a auditorului pot fi reprezentate următoarele documente: 

- expertize şi concluziile privind auditul; 

- confirmarea documentară privind soldurile creanţelor şi datoriilor; 

- adeverenţele şi informaţiile necesare pentru verificare. 
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Pentru reducerea documentelor prevăzute de beneficiar, auditorul întocmeşte 

documentaţia proprie în care el exprimă opinia sa şi concluziile corespunzătoare. Această 

documentaţie include în special: 

1. documentaţia privind raportul anual; 

2. calculele individuale privind verificarea anumitor elemente a rapoartelor financiare; 

3. verificarea reciprocă şi corespunderea soldurilor cu conturile contabile; 

4. descrierea şi caracteristica operaţiunilor economice şi a proceselor particulare ce au 

loc în cadrul entității; 

5. însemnări privitor la discuţiile de afacere; 

6. concluziile auditorului. 

După îndeplinirea auditului rapoartelor financiare anuale a unei întreptinderi mari 

auditorul deţine numeroase documente şi date. Ulterior pentru a lucra efectiv cu informaţia 

disponibilă, documentele care s-au acumulat pe parcursul auditului urmează a fi sistematizate 

în documentele pe termen lung, documentele de audit administrative şi documentele de audit 

informative. 

1. La documentele pe termen lung se referă acele documente care au importanţă pe  

parcursul  a mai multor ani. Păstrarea şi sistematizarea documentaţiei de lucru după un principiu 

unic permite auditorului să activeze fără eforturi majore. La documentele pe termen lung se 

atribuie următoarele: 

- istoria entității; 

- dezvoltarea economică (prin acorduri speciale şi constituirea filialelor); 

- organigrama-adică schema circuitelor documentelor şi relaţiilor tuturor 

participanţilor la activitatea entității; 

- informaţia dintre persoanele în drept de a semna documentaţia de decontare şi 

colaboratorii particulari. 

Este necesar de a începe întocmirea documentelor pe termen lung în cadrul primei 

examinări de audit a înterprinderii şi de a introduce modificările necesare pe parcursul 

examinărilor ulterioare. În timpul examinărilor de audit ulterioare este controlată activitatea 

documentelor pe termen lung. 

2. Documentele de audit administrative conţin date despre actvitatea auditorului  pe 

parcursul unei perioade de timp după genurile şi volumul lui de activitate. 

Ele includ de asemenea opiniile şi concluziile care rees din examinarea de audit a 

rapoartelor financiare anuale necesare pentru constatarea rezultatului auditului. 

Documentele de audit administrative pot fi divizate în două tipuri: 

a)documentaţia generală utilizată pe parcursul efectuării examinării de audit şi include: 

I. Rapoarete financiare anuale. 

II. Balanţa de verificare pe conturi. 

III. Lista formulelor contabile suplimentare întocmite de audit. 

IV. Planul de verificări şi termenele de verificare a auditului. 

V. Contractul privind efectuarea auditului şi conformitatea lui. 

VI. Elaborarea analizei rapoartelor financiare. 

VII. Concluiziile privind rezultatele auditului. 

VIII. Corespondenţa de afaceri. 
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b)documentele de lucru întocmite pe articole separate a rapoartelor financiare anuale -

compartimentele de structură a acestei documentaţii corespund poziţiilor separate a auditului şi 

rapoartelor financiare anuale. 

3. Documentele de audit informative – în rezultatul controlului poate conţine următoarele 

compartimente: 

 mijloace fixe; 

 achiziţionarea tehnico-materială; 

 evidenţa la depozit; 

 facturarea; 

 evidenţa creanţelor şi a fluxului de mijloce băneşti; 

 evidenţa personalului; 

 sistemul electronic de prelucrare a datelor. 
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Tema 7: Proceduri de obţinere a dovezilor de audit. 

7.1 Proceduri de examinare.  

7.2 Recalcularea sau efectuarea calculelor independente. 

7.3 Observarea ca procedură de audit. 

7.4 Solicitarea şi confirmarea. Proceduri analitice. 

 

7.1 Proceduri de examinare. 

Procedurile de audit reprezintă un segment de activitate cu conotaţii particulare ce se 

deosebesc în multe privinţe de controlul financiar. Opinia auditorului cu privire la autenticitatea 

rapoartelor financiare se formulează în baza dovezilor de audit obţinute cu ajutorul procedurilor 

de colectare a lor. Procedurile de obţinere a dovezilor de audit sunt numite şi definite de 

standartele naţionale de audit 500 „Dovezi de audit”. 

Conform acestui standart procedurile de examinare pot fi clasificate în următoarele 

categorii: 

a) examinarea documentelor; 

b) cercetarea înregistrărilor; 

c) examinarea activelor. 

Examinarea documentelor 

Sânt cunoscute următoarele proceduri de  examinare a documentelor: verificarea 

corectitudinii şi perfectării formularelor, examinarea de fon, examinarea formală, examinarea 

logică, examinarea abaterilor, verificarea economică, verificarea încrucişată, verificarea prin 

confruntare, verificarea corectitudinii şi perfectării formularelor constă în examinarea 

corectitudinii complectării rechizitelor. 

Aceasta permite auditorului să stabilească dacă datele din cadrul documentelor sânt 

aranjate în conformitate cu cerinţele de întocmire a lor. La această procedură se ţine cont: 

1. unele cerinţe de întocmire a documentelor contabile care sânt elaborate de către 

instituţiile de stat, iar altele de către agentul economic; 

2. pentru fiecare gen de operaţiuni economice se foloseşte cîte un model de document, 

formularul căruia dispune de o structură corespunzătoare specifică operaţiunilor economice 

respective. 

3. examinarea de fon este orientată către descoperirea falsificărilor din documente. 

Documentul  care conţine falsificări este utilizat în calitate de dovadă cu caracter documentar. 

Falsificarea poate fi de două feluri: 

- falsificare intelectuală a documentelor; 

- falsificare materială a documentelor. 

Falsificarea intelectuală constă în ascunderea informaţiei reale despre tranzacţia 

economică fără ca textul sau sumele din documentul falsificat să fie şterse sau corectate. Astfel, 

de falsificării nu pot fi scoase la iveală cu ajutorul examinării de fon. Falsificarea materială 

apare în rezultatul modificării conţinutului documentului prin ştergere sau corectare a 

informaţiei. 

Examinarea formală a documentelor permite identificarea erorilor (ne intenţionate) şi 

fraudelor (intenţionate) comise la contabilizarea tranzacţiilor neordinare. Tranzacţii neordinare 

sunt acelea care nu corespund documentului de activitate al entității sau care sunt neobişnuite a 

entității pentru ea şi contabilii entității ne avînd experienţă în contabilizarea unor astfel de 

tranzacţii deseori comit greşeli. 
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Verificarea logică se efectuează prin compararea datelor despre tranzacţia documentară 

cu informaţia, vizînd împrejurările în care a fost realizată. Această tehnică de control se aplică 

la compararea datelor privind cantitatea de marfă înregistrând în factura comercială  cu 

cantitatea de marfă  ce poate fi transportată în lăzile sau ambalajul indicat în factură. 

Compararea datelor din lista de inventariere a stocurilor de mărfuri şi materiale cu informaţia 

despre suprafaţa teritoriului sau mărimea încăperii depozitului unde sunt păstrate aceste active. 

Verificarea logică permite descoperirea fraudelor, delapidărilor altor fapte de înstrăinare  a  

proprietăţii entității precum şi a tranzacţiilor suspecte. 

Examinarea abaterilor constă în studierea devierilor de la prevederile actelor legislative 

şi normative, a actelor de fondare  a entității precum şi a devierilor de la veniturile , cheltuielile 

şi consumurile planificate. 

Verificarea economică scoate la iveală oportunitatea şi necesitatea operaţiunilor 

economice precum justeţea calculelor planificate.  

Verificarea oportunităţii constă în stabilirea faptului, dacă momentul şi locul ales pentru 

executarea unei operaţiuni economice sunt eficiente pentru entitate. La aprecierea necesităţii 

operaţiunilor economice se urmăreşte dacă operaţiunile înregistrate în documente  este utilă 

activităţii entității şi dacă se justifică economic. Controlul justeţei calculelor planificate constă 

în verificarea corectitudinii calculelor efectuate la bugetarea activităţii de bază. 

Verificarea încrucişată permite studierea autenticităţii operaţiunilor prin compararea 

informaţiei din documentele justificative cu cea din documentele de stocare, precum şi cu 

înregistrările efectuate în registrele contabile vizînd una şi aceeaşi operaţie economică. 

Documentele  justificative se întocmesc în cîteva exemplare, iar unele operaţiuni economice 

sunt reflectate în mai multe documente contabile. În contabilitate informaţia despre operaţiunile 

economice este înregistrată în documentele de stocare, iar din aceste  documente în registrele 

contabile sub forma de înregistrare contabilă. 

Verificarea prin confruntare se bazează pe următoarea corelaţie: soldul la începutul 

perioadei împreună cu intrările documentelor trebuie să fie egal cu cheltuielile documentelor 

împreună cu soldul la sfîrşitul perioadei. Ambele solduri trebuie  să fie determinate prin 

inventariere. 

Cercetarea înregistrărilor contabile. 

Înregistrarea contabilă numită adesea formula contabilă se bazează pe dubla 

înregistrarea ce presupune utilizarea simbolurilor conturilor contabile şi respectarea principiilor 

contabilităţii la sistematizarea informaţiei contabile  sunt cercetate cu ajutorul următoarelor 

proceduri de audit: 

 controlarea corectitudinii formulelor contabile şi întocmirea registrelor contabile; 

 verificarea corectitudinii înscrierilor din registrele contabile cu informaţia din 

documentele justificative; 

 verificarea înregistrărilor corecte în conturi a tuturor operaţiunilor; 

 verificarea exactităţii înregistrărilor făcute în contabilitate. 

 

- Controlarea corectitudinilor formulelor contabile întocmite în registrele contabile 

stabileşte dacă la întocmirea formulelor contabile sau respectat principiile, convenţiile, regulile, 

metodele şi procedurile indicate în politica de contabilitate a entității.  Aici se acordă o atenţie 

deosebită înregistrărilor contabile aferente operaţiunilor economice neobişnuite deoarece 

anume aici se strecoară erori. 
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- Verificarea corespunderii înscrierilor din registrele contabile cu informaţia din 

documentele justificative. Procedura în cauză permite indentificarea formulelor contabile care 

au fost întocmite de cîteva ori în baza unuia şi aceluiaşi document justificativ.  

- Verificarea înregistrărilor corecte în conturi a tuturor operaţiunilor – se aplică 

pentru a verifica dacă s-au întocmit documente justificative pentru toate operaţiunile economice 

din perioada raportată, precum şi dacă toate aceste documente au fost înregistrate în 

documentele de stocare. Această procedură de control se realizează pentru recalcularea 

soldurilor şi rulajelor pentru fiecare cont analitic şi sintetic de aceea ea se mai numeşte şi 

procedură de recalculare. 

- Verificarea exactităţii înregistrărilor făcute în contabilitate. Acestă procedură de 

cercetare a înregistrărilor contabile se realizează cu ajutorul balanţei de verificarea care este un 

procedeu specific metodei contabilităţii. Balanţa de verificare asigură nu numai exactitatea 

înregistrărilor operaţiunilor economice în conturi, dar şi legătura dintre conturile sintetice şi 

rapoartele financiare, dintre conturile sintetice şi conturile analitice. 

Examinarea activelor 

Examinarea activelor permite colectarea dovezilor de audit cu privire la experienţa şi 

plenitudinea imobilizărilor necorporale şi materiale. Existenţa şi plenitudinea între două aspecte 

calitative ale rapoartelor financiare enumerate în standardele naţionale de audit 500 „Dovezi de 

audit ”. Examinarea existenţei constă în stabilirea faptului dacă activul există la momentul dat 

la entitatea controlată, iar în cadrul verificării se controlează dacă toate activele sunt înregistrate 

în documentele contabile. Dacă, apelăm la terminologia controlului financiar procedura de 

examinare a activelor mai este numită şi inventarierea activelor. Examinarea existenţei 

presupune stabilirea existenţei efective a activelor precum şi cercetarea stării lor. În Republica 

Moldova  toţi agenţii economici sunt obligaţi să respecte anumite reguli de organizare şi 

efectuare a inventarierii conform regulamentului cu privire la inventariere elaborat de 

Ministerul Finanţelor sub nr.30 din 05.03.2001. Examinarea activelor se efectuează la locul de 

existenţă a lor  prin determinarea exactă a cantităţii şi stării fiecărui tip de activ. Se manifestă o 

atenţie  sporită stocurilor de mărfuri şi materiale, evidenţa analitică a cărora se ţine prin metoda 

globală valorică, deoarece posibilităţile de sustragere  a activelor de către gestionar sunt mai 

numeroase din motivul că lipsurile şi plusurile pot fi compensate uşor. 

Conform Standartelor Naţionale de Audit 501, auditorul trebuie să ea parte la 

inventarierea stocurilor de la o dată ulterioară sau cel puţin să observe efectuarea inventarierii 

cu verificarea tranzacţiilor care au intervenit între timp. Standartul Naţional de Audit 501 

conţine următoarele recomandări: 

1.efectuarea renumerărilor de control în cazurile când cantitatea stocurilor de mărfuri 

este determinată prin numărare; 

2.sporirea atenţiei auditorului, dacă cantitatea fizică a stocurilor se determină prin 

numărarea aproximativă; 

3.dacă inventarierea este efectuată în mai multe depozite, auditorul trebuie să asiste la 

inventarierea acestor stocuri, nivelul de semnificaţie  al cărora este cel mai important; 

4.să fie luate în consideraţie instrucţiunile conducerii agentului economic cu privire la: 

modul de colectare  a listelor de inventariere completate şi necompletate, procedurile de 

numărare şi renumărare a stocurilor, determinarea etapei de fabricare a producţiei în curs de 

execuţie, identificarea mărfurilor nevalabile învechite, rebutate ce aparţin persoanelor terţe, 
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mişcarea  stocurilor de la un sector la altul, livrarea şi recepţionarea stocurilor înainte şi după 

data încheierii perioadei de gestiune. 

5.verificarea listei  de inventariere se stabilește, dacă rezultatele numărării sunt exact 

înregistrate în acest document. 

Majoritatea procedurilor de examinare sunt specifice controlului intern în special 

inventarierea activelor, întocmirea balanţei de verificare, verificarea reciprocă, examinarea 

abaterilor şi altele. Dacă, astfel de proceduri lipsesc la Entitatea auditată sau sunt ineficiente 

auditorul le va aplica în calitate de proceduri de obţinere a dovezilor de audit pentru confirmarea 

aspectelor calitative ale rapoartelor financiare. 

În cazul când unele sau majoritatea lor sunt apreciate, ca fiind eficiente la etapa evaluării 

și preliminării riscului legat de control, atunci ele vor fi studiate mai amănunţit şi evaluate în 

cadrul testării controlului intern. Prin urmare, în dependenţă de starea controlului intern și 

procedurile controlului intern constatate lipsă sunt utilizate de către auditor în calitate de 

proceduri ce ţin de esenţa auditului, iar celelalte sânt apreciate la etapa evaluării preliminare  a 

riscului legat de control ca  fiind proceduri eficiente de control intern şi sunt considerate ca 

obiect al testării controlului intern. 

 

7.2 Recalcularea sau efectuarea calculelor independente. 

Recalcualarea se aplică atât la testarea controlului intern, cît şi ca procedură de testare 

detaliată la verificarea corectitudinii calculării rulajelor şi soldurilor conturilor. Deoarece 

calculele din facturile financiare sunt verificate de colaboratorii controlului intern recalcularea 

sumelor din aceste documente va permite auditorului stabilirea afectivităţii acestei proceduri de 

control intern. Cu cît auditorul va avea mai puţină încredere în sistemele contabile şi de control, 

cu atât mai multe recalculări vor fi efectuate la testarea elementelor eşantionului. Recalcularea 

poate fi utilizată şi în calitatea de procedeu de testare detaliată  a tranzacţiilor şi soldurilor 

contabile pentru următoarele cazuri: 

 recalcularea sumelor aferente stocurilor; 

 verificarea calculelor din facturile comerciale; 

 examinarea extraselor din contul bancar.  

Dacă în urma acestor proceduri au fost identificate erori de calcul corectarea lor 

presupune anumite regului: 

1) În documente nu se admit ştersături. Corectarea se face prin confirmare documentară 

cu semnătura persoanei ce semnează documentul cu indicarea datei corectării. 

2) Greşelele pot fi corectate prin tăierea textului sau sumei greşite  cu o linie în aşa fel 

în cît să se poată citi cea fost greşit  punînd semnătura și data cum sa menţionat. 

3) În documentele băneşti de casă şi bancă nu se admite nici o corectare. Ele se anulează 

păstrându-se apoi se întocmeşte un alt formular nou. 

În practică este foarte important de a cunoaşte care procedură de audit oferă cele mai 

credibile dovezi de audit, fiindcă anume acestea determină eficienţa auditului. 

 

7.3 Observarea ca procedură de audit. 

Observarea constă în urmărirea procedurilor de control intern sau a proceselor 

desfăşurate de alte persoane care nu necesită a fi documentate. Tipurile principale de dovezi ce 

pot fi colectate prin intermediul procedurii de observare sunt: 
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o dovezi de audit ce confirmă neajunsurile sistemei de organizare a activităţii 

economice de bază ale entității; 

o dovezi de audit cu privire la eficienţa măsurilor de asigurare a integrităţii mijloacelor 

fixe şi stocurilor de mărfuri şi materiale. 

Observarea permite auditorului să stabilească dacă cantitatea stocurilor este 

determinată prin numărare şi altele. Observarea e binevenită şi la obținerea informaţiei despre 

gradul de asigurare a integrităţii proprietăţii entității prin intermediul: 

a) cercetării stării fizice şi a condiţiilor de păstrare  a mijloacelor fixe neutilizate; 

b) stabilirea cauzelor de întrerupere a funcţionării mijloacelor fixe; 

c) studierea condiţiilor de păstrare a stocurilor de mărfuri şi materiale; 

d) stabilirii eficienţei sistemului de sancţionare a ieşirilor de pe teritoriul entității; 

e) cercetarea modului de gestionare a evidenţei operative  a comenzilor şi livrărilor de 

produse. 

Se acordă o atenţie sporită documentelor ne oficiale ce se referă la documentele 

personale ale gestionarului, adică acele documente care au fost elaborate şi întocmite  de 

sinestătător de către gestionar pentru înregistrarea mai amănunţită a informaţiei  despre 

operaţiunile economice. Aceste documente pot conţine unele date foarte utile la stabilirea 

veridicităţii, plenitudinii, evaluării şi măsurării operaţiunilor economice  în contabilitate. 

Drept  proceduri de observare la care poate apela auditorul pot  fi: anchetarea 

personalului entității, cronometrarea procesului de producţie, fotografierea încăperilor unde se 

află stocurile, urmărirea acţiunilor efectuate de persoana de materiale responsabilă. 

Observarea poate fi utilizată la urmărirea procesului de colectare şi înregistrare a 

operaţiunilor economice în documentele justificative, în documentaţia de stocare şi în  

înregistrările contabile. 

Practicienii recomandă utilizarea observării la identificarea  înregistrărilor contabile 

neobişnuite care pot genera denaturări la contabilizarea lor. Se  recomandă ca prin intermediul 

observării să fie identificate formulele contabile, deoarece în practică prin astfel  de formule se 

comit erori sau chiar fraude. 

 

7.4 Solicitarea şi confirmarea. 

Pentru sistemele contabile şi de control intern solicitarea şi confirmarea prezintă 

procedura de control care poate fi numită succint „Inventarierea creanţelor şi datoriilor”. 

Această procedură de control se utilizează la inventarierea decontărilor cu instituţiile financiare, 

cu bugetul, cumpărătorii, furnizorii, angajaţii entității şi alţi debitori şi creditori  ai agentului 

economic. Solicitarea şi confirmarea creanţelor se efectuează astfel: debitorilor le sunt 

expediate extrasele din conturile analitice de evidenţă a creanţelor care trebuie să le confirme 

sau dacă debitorul nu-i de acord cu cele din extrasul primit îşi notează notiţele pe  versoul 

extrasului şi îl expediază înapoi entității creditoare care examinează veridicitatea creanţelor.  

Solicitarea şi confirmarea este utilizată de către auditor la verificarea eficienţei 

procedurii de inventarierii a creanţelor şi datoriilor. Sunt verificate de regulă cele mai 

semnificative  solduri ale conturilor analitice de evidenţă a creanţelor extrasele cărora sunt 

expediate de către auditor debitorilor pentru ale confirma încă o dată, pentru a evita unele 

neînţelegeri cu debitorii ce repetă confirmarea, se recomandă ca pe versoul acestor extrase să 

fie indicat motivul confirmării repetate. Se petrece inventarierea avansurilor acordate unde se 

examinează dările de seamă ale titularilor de avans pentru a se stabili dacă cheltuielile 
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corespund destinaţiei. Se verifică de asemenea datoriile faţă de salariaţii entității  concretizîndu-

se sumele şi cauzele apariţiei acestei datorii. Procedura de solicitare şi confirmare în acest caz 

se efectuează prin solicitarea explicaţiilor de la personalul agentului economic şi confirmarea 

de către ei a datoriilor faţă de Entitatea la care sunt angajaţi. Explicaţiile personalului pot fi 

solicitate în mod verbal sau scris. Se recomandă de asemenea ca auditorul să acorde o atenţie 

deosebită amenzilor şi penalităţilor calculate de organele de control prin solicitarea de la 

conducerea agentului economic auditat a explicaţiilor vizînd cauza sancţionării. Dacă litigiile 

şi pretenţiile în care este implicat agentul economic pot influenţa continuitatea entității cere de 

la conducerea agentului economic să dezvăluie acest fapt în rapoartele financiare. 

Standardul Naţional de Audit 520 recomandă auditorului la utilizarea procedurilor 

analitice  să ţină cont de:  

1. obiectivele procedurilor analitice şi gradul de siguranţă a rezultatelor acestora; 

2. natura activităţii agentului economic; 

3. accesul atât la informaţia financiară, cît şi la cea nefinanciară; 

4. credibilitatea informaţiei disponibile; 

5. cunoştinţele acumulate în timpul auditelor precedente. 

La etapa finisării auditorul poate aplica procedurile analitice pentru confirmarea 

concluziei formulate referitor la corespunderea rapoartelor financiare luate în ansamblu 

cunoştinţelor auditorul despre bussinesul agentului economic. În practică pot fi utilizate şi 

proceduri de audit cu caracter de esenţă ca: analizele comparative ce constau în compararea 

informaţiei din perioada curentă cu cea din perioada precedentă. Frecvent ea este utilizată la 

compararea indicatorilor din rapoartele financiare, cu ajutorul lor uşor se scoate în evidenţă 

abaterile semnificative dintre soldurile creanţelor sau soldul rezervelor privind datoriile 

dubioase. Deseori procedurile analitice utilizează şi informaţia cu caracter de prognoză. 

Asemenea proceduri se bazează pe analize previzionale adică pe compararea indicatorilor 

aferenți perioadei de gestiune cu cei prognozaţi. În cadrul analizelor previzionale se recomandă 

să se stabilească dacă la prognoze s-a ţinut cont de factorii ce determină volumul vînzărilor nete 

precum şi cei ce  influenţează costul vînzărilor. Cele mai practicabile proceduri analitice sunt 

analizele globale care sunt efective doar pentru entitățile profitabile şi utilizează pe deplin 

capacităţile de producere şi comerciale. Analiza globală permite auditorului să obţină 

rezultatele cu un grad mult mai înalt de certitudine. Trebuie de remarcat că procedurile analitice 

nu pot fi analizate în toate cauzele de auditare a rapoartelor financiare. Numai auditorul cu o 

experienţă bogată în domeniul respectiv poate profita de pe urma aplicării procedurilor analitice 

precum şi nu numai în cazul auditării aceluiaşi client. 
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Tema 8: Auditul rapoartelor financiare. 

8.1 Necesitatea auditului rapoartelor financiare. 

8.2Auditul imobilizărilor. 

8.3 Auditul ciclului „Vînzări-creanțe-încasări”. 

8.4 Auditul capitalului propriu și a datoriilor financiare. 

 

8.1 Necesitatea auditului rapoartelor financiare. 

Informaţia privind structura şi situaţia financiară a entității este necesară pentru emiterea 

ulterioară a unui raport de audit justificat privind autencitatea rapoartelor financiare. La 

efectuarea verificărilor de audit a activităţii economico-financiară a entității în calitate de bază 

informaţională pentru audit sunt utilizaţi indicatorii formelor rapoartelor financiare, registrele 

de evidenţă şi documentele primare. Cea mai mare parte a informaţiei privind situaţia activităţii 

entității pentru audit se conţine în rapoartele financiare  care în expresie bănească caracterizează 

rezultatul activităţii entității pe perioada de gestiune şi situaţia financiară a ei. La întocmirea 

rapoartelor financiare urmează a fi asigurată respectarea următoarelor condiţii. Reflectarea 

completă pe perioada de gestiune a tuturor operaţiunilor economice şi rezultatelor inventarierii 

resurselor de producţie, corespunderea suficientă a datelor evidenţei sintetice şi analitice 

precum şi a indicatorilor rapoartelor cu datele evidenţei sintetice şi analitice. Înregistrarea 

operaţiunilor economice în contabilitate se face numai în baza documentelor de confirmare 

corect întocmite. 

Rapoartele financiare anuale pînă la prezentarea lor la destinaţie sunt examinate şi 

aprobate în ordinea prevăzută de documentele de constituire. Ele sunt semnate de conducătorul 

şi contabilul-şef al entității. Responsabilitatea pentru veridicitatea, plenitudinea şi oportunitatea 

prezentării rapoartelor financiare o poartă conducătorul entității. 

În conformitate cu legislaţia, toate persoanele juridice de pe teritoriul Republicii Moldova 

(cu excepţia instituţiilor bugetare, financiare şi entităților individuale) întocmesc şi prezintă 

rapoarte financiare anuale care includ: 

 Bilanţul contabil (forma nr. 1)  

 Raportul privind rezultatele financiare (forma nr. 2) 

 Raportul privind circulaţia capitalului propriu (forma nr. 3) 

 Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (forma nr. 4) 

 Anexă la bilanţul contabil (forma nr. 5) 

 Anexa raportului privind rezultatele financiare (forma nr. 6) 

 Notă explicativă la rapoartele financiare. 

Verificarea rapoartelor financiare ale entității începe cu trecerea în revistă a acestor 

rapoarte. În primul rând se acordă atenţie  la completarea informaţiei generale care conţine 

denumirea completă a entității în conformitate cu documentele de constituire, genul de 

activitate al  entității care trebuie să corespundă cu statutul acestuia, iar în cazul licenţierii 

acestui gen de activitate trebuie verificată licenţa şi termenul de utilizare a acestuia. 

Determinarea genului de activitate este necesară pentru divizarea corectă a veniturilor şi 

cheltuielilor entității pe activităţi. Apoi are loc verificarea corectitudinii, completării rapoartelor 

financiare după formă şi determinarea acelor compartimente a evidenţei unde riscul de audit 

este cel mai semnificativ adică, unde creşte probabilitatea fraudei şi erorii în evidenţa contabilă 

şi rapoartele financiare, în dependenţă de aceasta se depistează acele operaţiuni şi active care 

trebuie verificate mai amănunţit şi acele unde se poate baza pe datele clientului. În continuare 
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se verifică corespunderea şi legătura indicatorilor reflectaţi în diferite forme ale rapoartelor 

financiare. 

Verificarea corectitudinii întocmirii bilanţului contabil au la bază următoarele momente: 

1) Datele conţinute în articolele bilanţului contabil la începerea perioadei trebuie să 

corespundă datelor bilanţului pentru perioada precedentă. În condiţiile când au loc 

modificări în bilanţ de la începutul perioadei în comparaţie cu cel din anul precedent 

trebuie prezentate explicaţiile corespunzătoare. 

2) Datele reflectate în articolele bilanţului întocmit la sfîrşitul perioadei de gestiune trebuie 

să fie justificat de rezultatele inventarierii. 

3) Sumele reflectate în articolele bilanţului privind decontările cu organele financiare, 

instituţiile bancare trebuie să fie convenite cu acestea şi să fie identice. 

4) Datele bilanţului contabil final trebuie să corespundă rulajelor şi soldurilor din cartea 

mare. 

5) Datele bilanţurilor la începutul şi sfîrşitul anului urmează a fi compatibile.  

6) Orice devieri apărute în metodologia formării unuia şi aceluiaşi articol al bilanţului 

iniţial şi a celui final trebuie explicate. 

 

8.2 Auditul imobilizărilor. 

În componenţa imobilizărilor intră: imobilizările necorporale, imobilizările corporale, 

activele financiare pe termen lung şi alte active pe termen lung. 

Verificarea corectitudinii includerii în bilanţul contabil a imobilizărilor necorporale şi 

corporale include două momente de bază: 

1) Trebuie de convins dacă activele corespunzătoare ale entității sunt incluse în 

componenţa imobilizărilor necorporale şi corporale şi că ele există în realitate; 

2) Este necesar de a verifica corectitudinea evidenţei contabile privind intrarea şi ieşirea 

acestor active precum şi calcularea corectă a amortizării imobilizărilor necorporale, 

uzurii mijloacelor fixe şi epuizării resurselor materiale. 

Este important de a verifica existenţa efectivă la entitate a imobilizărilor necorporale şi 

corespunderea datelor privind componenţa lor la finele anului cu datele reflectate în anexa 

bilanţului contabil de a se convinge că aceste active într-adevăr se utilizează. Sarcina principală 

la verificarea intrării mijloacelor fixe este de a stabili justificarea operaţiunilor corespunzătoare, 

exactitatea şi oportunitatea intrării mijloacelor fixe, întocmirea corectă şi la timp a 

documentelor primare, concluziile făcute de comisiile de dare în exploatare  a clădirilor 

construite. Mijloacele fixe luate în chirie se supun verificării pentru a stabili necesitatea 

arendării lor, termenul de arendă. Intrarea mijloacelor fixe la entitate se verifică în baza datelor 

din bilanţ din dările de seamă cu privire la punerea în funcţiune a obiectelor construite a actelor 

de recepţie predare, a înregistrării în conturi şi a documentelor primare care au stat la baza 

acestor înregistrări. Ieşirea mijloacelor fixe se verifică mai amănunţit. Mai întîi se verifică 

justificarea şi conţinutul proceselor verbale, piesele şi materialele obţinute din lichidarea 

fiecărui obiect a mijloacelor fixe şi predarea lor prin bonul de primire la depozitul entității ţinînd 

cont de valoarea rămasă probabilă care a fost prevăzută de entitate la momentul punerii în 

funcţiune. Se verifică includerea veniturilor sau cheltuielilor a valorilor rămase în fiecare caz 

concret. Examinînd documentele corespunzătoare trebuie de convins că obiectele, incluse  

actele de lichidare, deoarece practica posedă cazuri când unele obiecte vechi care au fost 

lichidate continuau să funcţioneze, iar cele noi care trebuiau să le înlocuiască se sustrăgeau. În 
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procesul controlului se verifică exactitatea întocmirii documentelor primare de intrare a 

imobilizărilor necorporale şi oglindirea lor în evidenţa contabilă. În baza documentelor primare 

se verifică exactitatea întocmirii lor din punct de vedere juridic şi economic.  

La verificarea reparaţiei mijloacelor fixe se ţine cont de tipul de reparaţie, adică cea 

curentă şi capitală, pentru reparaţia curentă se examinează corectitudinea includerii cheltuielilor 

de reparaţie în componenţa consumurilor sau cheltuielilor în funcţie de destinaţia obiectelor 

reparabile. Pentru reparaţia capitală dacă a fost efectuată în scopul susţinerii obiectului în stare 

normală de lucru se verifică că aceste cheltuieli să se includă în cost sau în componenţa 

cheltuielilor perioadei de gestiune. 

Etapa finală a verificării imobilizărilor constă în examinarea dezvăluirii informaţiei 

privind aceste active în anexa la bilanţul contabil, la compartimentul – existenţa şi mişcarea 

activelor  precum şi în Nota explicativă a raportului  financiar anual. 

 

8.3  Auditul ciclului „Vânzări-creanțe-încasări”. 

Verificarea stocurilor de mărfuri şi materiale. 

În componenţa stocurilor de mărfuri şi materiale conform SNC, intră: 

- materiale destinate utilizării în procesul producţie; 

- producţie neterminată; 

- produsele finite; 

- mărfurile; 

- OMVSD. 

O deosebită atenţie se acordă operaţiunilor înregistrate înainte şi după data efectuării 

inventarierii, întru-cât în cadrul acesteia se pot strecura nereguli semnificative. Potrivit 

rezultatelor constatate în urma inventarierii, trebuie de verificat dacă lipsurile constatate cu 

ocazia inventarierii au fost date la scădere şi incluse în componenţa cheltuielilor perioadei sau 

în cazul depistării persoanei vinovate – dacă au fost trecute în costul acesteia, iar plusurile dacă 

au fost trecute la intrări concomitent cu majorarea veniturilor.  

Lipsurile de materiale în limita normelor de perisabilitate se înregistrează în baza 

deciziei conducerii entității în creditul conturilor respective de valori materiale şi în debitul 

consumurilor şi cheltuielilor după locul identificării lor. Având în vedere că în prezent normele 

pentru pierderile naturale se stabilesc la entitate, trebuie de verificat dacă aceste norme se 

stabilesc corect în funcţie de natura materialelor, de anotimp, de durata medie în care 

materialele se păstrează la depozit. Pe parcursul exercitării inventarierii urmează a se grupa 

stocurile în aşa fel în care este necesară o verificare totală (pentru cele scumpe) şi o verificare 

selectivă (pentru cele ieftine). 

Exercitând verificarea stocurilor urmează a se lua în consideraţie, că documentele 

primare privind intrarea şi ieşirea stocurilor conţin baza înregistrării contabile. Drept surse 

pentru verificarea plenitudinii intrării stocurilor servesc registrele evidenţei sintetice şi analitice 

privind conturile  211, 213, 215, 216 şi 217. 

Începând verificarea plenitudinii reflectării în contabilitate a intrărilor mai întâi de toate 

se determină corespunderea sumelor totale reflectate în evaluărea stocurilor ţinând cont de 

prevederile SNC care prevede valoarea iniţială curentă şi ulterioară. Se verifică dacă entitatea 

respectă prevederile Regulamentului în vigoare referitor la componenţa OMVSD, modul de 

calculare a uzurii acestora şi includerea în componenţa consumurilor sau cheltuielilor. 

Verificarea creanţelor. 
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Entitatea sistematic efectuează decontări cu cumpărătorii, clienţi, persoanele gestionare, 

bugetul de stat şi alţi debitori. Organizarea raţională a contractului privind situaţia decontărilor 

duce la întărirea disciplinei contractuale, la creşterea responsabilităţii entității privind 

respectarea disciplinei de plată, la micşorarea creanţelor, la accelerarea rotaţiei mijlocului 

circulant, şi deci şi la îmbunătăţirea situaţiei financiare a entității.Verificarea creanţelor include 

verificarea aferentă facturilor comerciale, contul 221, corecţiilor  la datorii dubioase 222, 

avansuri acordate 224, decontări cu bugetul 225, creanţelor ale personalului 227, şi alte creanţe 

229. Toate aceste conturi urmează a fi supuse verificării referitor la corespunderea soldurilor 

indicate în bilanţul contabil cu datele din cartea mare. Corespunderea sumelor totale ale 

conturilor analitice cu sumele corespunzătoare ale conturilor sintetice la care aparţine sumele 

privind decontările cu organele financiare şi fiscale, instituţiile bancare trebuie să fie convenite 

cu acestea şi să fie identice. În contul descoperirii abaterilor auditorul trebuie să le reflecte şi să 

propună contabilului şef al entității întroducerea corectărilor necesare în registrele necesare. 

Verificarea situaţiei creanţelor începe cu analiza documentelor ce reflectă inventarierea 

decontărilor. Auditorul trebuie de sine stătător să adune informaţii privind creanţele. 

Inventarierea decontărilor cu cumpărătorii, persoanele gestionare, bugetul  şi alţii debitori 

constă în depistarea soldurilor reflectate în documente şi verificarea amănunţită a provenienţei 

şi justificării sumei indicate în conturi, se determină termenul apariţiei creanţei şi realitatea 

acestuia. 

Una din modalităţile de obţinere a informaţiei despre situaţia creanţelor este utilizarea 

confirmărilor directe a sumelor din partea clienţilor. În baza datelor inventarierii creanţelor 

privind facturile comerciale trebuie examinate datoriile care figurează în bilanţ în sumă totală, 

şi separate pe fiecare debitor inclusiv confirmate şi ne confirmate de ei, la fel cele scoase la 

iveală în calitate de creanţă cu termenul expirat. 

Pe parcursul examinării corecţiilor la datorii dubioase se verifică dacă rezerva creată se 

utilizează numai pentru casarea creanţelor comerciale, şi nu se utilizează pentru stingerea 

celorlalte tipuri de creanţe. Verificarea creanţelor ale personalului începe cu cercetarea 

soldurilor conturilor analitice şi stabilirea concordanţei lui cu suma contului sintetic 226. 

Creanţele personalului faţă de entitate pot apărea în urma operaţiunilor ce se referă la retribuirea 

muncii, acordarea avansurilor spre decontare, mărfurile vîndute în credit, recuperarea daunei 

materiale, alte operaţiuni. Se verifică modul de respectare la entitate a regimului unde este 

stabilit că avansurile spre decontare pot fi acordate persoanelor care au prezentat în termenul 

stabilit dări de seamă cu privire la sumele de avans şi au vărsat la casierie soldul de bani. De 

asemenea se stabileşte dacă avansurile au fost acordate pentru procurarea unor valori materiale, 

se verifică dacă cantitatea acestor valori materiale indicate în documentele primare anexate la 

documentul de avans au fost date la depozit. 

Verificarea mijloacelor băneşti. 

        La verificarea corectitudinii reflectării în bilanţ a mijloacelor băneşti nu trebuie de 

limitat doar la compararea soldurilor acestora în Cartea mare cu datele bilanţului. Este necesar 

de a exercita o verificare selectivă privind corectitudinea ţinerii operaţiunilor de casă şi a 

operaţiunilor  la contul de decontare (nu mai puţin de 4 luni), cu participarea tuturor registrelor 

contabile şi documentelor primare necesare. Pe parcursul verificării este necesar de a se 

convinge dacă modalitatea de evidenţă a mijloacelor băneşti  practicată la entitate corespunde 

cu cea determinată de documentele normative corespunzătoare. În aşa fel modalitatea  de 

păstrare, utilizare şi evidenţă a mijloacelor băneşti în casă este determinată de regulele de 
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evidenţă a operaţiunilor de casă în economia naţională. Sarcina principală  a verificării casei 

constă în examinarea respectării exactităţii  întocmirii documentelor în baza cărora sau efectuat 

operaţiunile privind intrarea şi eliberarea banilor în numerar. Auditorul trebuie să determine 

dacă la entitate se efectuează inventarierea mijloacelor băneşti în numerar. Ne reflectarea în 

evidenţă a banilor primiţi în baza bonurilor de încasare pentru plata serviciilor, achitarea 

creanţelor, plata pentru materiale, achitarea  serviciilor comunale pot fi depistate prin 

intermediul  analizei şi verificării creanţelor neachitate a colaboratorilor şi alte persoane. 

Decontările între entități se efectuează de regulă prin virament, care de asemenea nu exclude 

posibilitatea abuzurilor din partea entităților. Aceste operaţiuni sunt efectuate în general de 

conducătorii, lucrătorii contabili şi secţia financiară a întrepriderii. Activităţile legale pot apărea 

şi pot fi divizate în modul următor: 

 - reflectarea incompletă în evidenţă a   operaţiunilor din contul curent, poate fi 

caracterizată prin faptul că în evidenţă nu se înregistrează suma mijloacelor în numerar primite 

de la bancă, şi concomitent din evidenţă se scot intrările  aproximative cu aceeaşi sumă, scopul 

este de a ajunge la aceeaşi sumă reflectată în contul curent la bancă;  

 - transferarea prin virament a banilor nu după destinaţie (de exemplu: pentru servicii 

neacordate sau pentru creanţe ne existente); 

 - la verificarea decontărilor privind procurarea şi vânzarea valorilor materiale se 

depistează abuzurile legate de asumarea mărfurilor, atât la cumpărători cît şi la furnizori.  

 De aceea este necesar de a controla plenitudinea  intrării la depozit a materialelor 

procurate şi achitate. În urma unei astfel de verificări se depistează cazuri de furturi de bani sau 

de întregistrare a materialelor. În operaţia de vânzare şi prestare a serviciilor se verifică 

plenitudinea reflectării banilor intraţi la cont. Urmează a se lua în consideraţie faptul că înaintea 

întocmirii bilanţului contabil are loc reevaluarea tuturor articolelor bilanţului ce conţin mijloace 

băneşti care sunt exprimate în valută străină. Conform  SNC”Raportul privind fluxul 

mijloacelor băneşti” orice persoană juridică sau fizică care desfăşoară activitatea de 

antreprenoriat şi este înregistrată în Republica Moldova este obligată să prezinte raportul 

privind fluxul mijloacelor băneşti. Pe parcursul verificării corectitudinii şi justei completări a 

acestui raport, se examinează în primul rând dacă Entitatea a divizat corect sumele mijloacelor 

băneşti pe tipuri de activităţi şi operaţii de investire financiară. 

 De această divizare depind indicatorii care ajută utilizatorii rapoartelor financiare  şi 

care le permit aprecierea influenţei tipurilor de activităţi asupra situaţiei financiare a 

antreprenorilor. În al doilea rând se verifică corespunderea datelor reflectate în raport cu datele 

registrelor de încasări şi plăţi. 

 

8.4  Auditul capitalului propriu și a datoriilor financiare. 

Verificarea capitalului propriu. 

Deoarece în Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea entități cu diverse forme de 

proprietate, apare necesitatea de a verifica corectitudinea ţinerii evidenţei mişcării surselor de 

mijloace proprii, adică a capitalului propriu al entității. În procesul verificării se ţine cont de 

componenţa capitalului propriu a unei entități care poate include următoarele elemente: 

1. capital statutar; 

2. capital suplimentar; 

3. rezerve; 

4. profit nerepartizat; 
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5. capital secundar. 

Se verifică în primul rând corespunderea mărimii capitalului statutar a entității reflectată 

în pasivul bilanţului contabil cu datele documentelor de constituire. Se ţine cont că pe parcursul 

anului de gestiune mărimea capitalului statutar în societatea pe  acţiuni poate fi modificată 

numai prin hotărârea  adunării generale a acţionarilor. 

Capitalul statutar la societatea pe acţiuni poate fi majorat prin emisia suplimentară de 

acţiuni plasate în vânzare şi pe seama profitului nerepartizat. Evidenţa capitalului statutar în 

contabilitate se ţine la contul 311, un alt element al capitalului propriu care necesită verificare 

este capitalul suplimentar, evidenţa căruia se ţine la contul 312. La el se referă diferenţele între 

preţul de vânzare şi valoarea nominală a acţiunilor plasate şi diferenţele de curs aferente 

aporturilor valutare în capitalul statutar.  

În corespundere cu legislaţia pentru societatea pe acţiuni şi alte entități este prevăzută 

crearea capitalului de rezervă ca o măsură de precauţie pentru înlăturarea riscurilor în 

desfăşurarea normală a activităţii financiare şi de producere. Însă la verificarea corectitudinii 

formării rezervelor trebuie să se ţină cont de următoarele momente: 

1. crearea rezervelor se face în corespundere cu documentele de constituire  din 

contul entității; 

2. mărimea rezervelor se face conform legislaţiei stabilite în dependenţă de forma 

de organizare juridică a entității şi conform rezervelor prevăzute de statut. 

  La verificarea profitului net se ţine cont de corectitudinea reflectării şi utilizării 

profitului net şi a profitului repartizat din anii precedenţi ținându-se cont de decizia adunării 

generale a proprietarului entității. Se verifică de asemenea corectitudinea calculării sumelor 

utilizate din profit pentru plata dividendelor. În afară de verificarea sumelor reflectate în 

evidenţa contabilă se verifică şi corectitudinea complectării raportului privind fluxul capitalului 

propriu. Principalele momente la care se atrage atenţia verificând acest raport sunt: 

1. concordanţa datelor raportului şi bilanţului contabil; 

2. corectitudinea calculărilor efectuate nemijlocit în formularul raportului 

respectiv; 

3. corectitudinea delimitărilor surselor de finanţare în proprii şi împrumutate. 

Verificarea datoriilor. 

În contabilitate şi în rapoartele financiare datoriile se divizează: 

 datorii financiare; 

 datorii comerciale; 

 datorii calculate. 

Soldurile neachitate la sfîrşitul anului privind creditele şi împrumuturile se reflectă în patru 

articole a bilanţului contabil: 

 credite bancare pe termen scurt şi termen lung; 

 împrumut pe termen scurt şi termen lung. 

Pe parcursul verificării se stabileşte: 

- pentru ce scopuri a fost utilizat creditul şi dacă corespunde cu destinaţia; 

- plenitudinea şi oportunitatea stingerii creditelor utilizând extrasele din conturile de la bancă;  

- achitarea dobânzii şi corectitudinii trecerii sumei dobânzii la cheltuieli; 

- legalitatea şi temeinicirea acordării creditelor lucrătorilor pentru diferite necesităţi; 

- corectitudinea ţinerii contabilităţii evidenţei contabile la conturile 411; 412; 511; 512; 

- concordanţa dintre datele acestor conturi cu datele cărţii marii şi bilanţului contabil.  
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Se verifică de asemenea datoriile comerciale care încep cu stabilirea corectitudinii 

oglindirii lor în articolele bilanţului. În acest scop se confruntă soldurile evidenţei analitice cu 

soldul contului sintetic: 512, 522, 523, cu cartea mare şi bilanţul contabil.  

Se verifică operaţiunile de decontare cu  fiecare furnizor confruntând datele din 

documentele primare de decontare cu registrele ce reflectă acumularea datoriilor, pentru a 

stabili data şi caracterul fiecărei operaţiuni de livrare, temeinicirea preţurilor, plenitudinea luării 

la evidenţă a valorilor materiale şi a reclamaţiei prezentate.  

Se verifică dacă la entitate se respectă condiţia includerii în componenţa veniturilor a 

sumelor de datorii ne reclamate şi la care a expirat termenul prevăzut de legislaţie. Se verifică 

cum se respectă actele normative la calcularea retribuţiilor, reţinerilor din salariul şi 

corectitudinea ţinerii evidenţei privind retribuţiile, existenţa persoanelor ce sunt retribuite şi 

corectitudinea evaluării datoriilor privind remunerarea. 

Se verifică de asemenea datoriile faţă de buget, felurile de plăţi la buget şi în fondurile 

extrabugetare, exactitatea calculării sumelor, oportunitatea transferării şi determinarea 

motivelor privind sumele cu termenul expirat. Sursele principale pentru verificarea decontărilor 

cu bugetul  sunt: calculele la plăţile efectuate, extrasele din contul bancar, înregistrările din 

conturile 534, 536, şi registrele respective.  

 Avînd în vedere că inspecţiile fiscale sistematic controlează starea decontărilor la buget 

în procesul verificării trebuie de studiat temeinic actele de control întocmite de inspecţia fiscală. 

Verificarea rezultatelor financiare. 

Raportul privind rezultatele financiare se consideră una din cele mai importante şi 

esenţiale părţi a raportului financiar care generalizează operaţiunile economice efectuate într-

un interval de timp concret în baza acestui raport pot fi determinaţi coeficienţii rentabilităţii 

care ne asigură informaţia privind eficienţa activităţii entității pentru a aprecia cum se 

desfăşoară activitatea entității în dinamică este necesar de a studia coeficientul rentabilităţii nu 

numai pe o perioadă de gestiune a utilizării datelor cîtorva perioade. Sarcina auditorului constă 

în verificarea datelor reflectate în raport  şi corespunderea acestora cu datele din registrul de 

evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor de asemenea corectitudinea includerii acestor date în 

posturile raportului privind rezultatele financiare cu scopul obţinerii unei imagini reale, a 

situaţiei financiare a entității. Rezultatele financiare reprezintă diferenţa dintre venituri şi 

cheltuieli în perioada de gestiune, studierea informaţiei prezentate de entitate începe cu 

verificarea respectării acesteia a principiilor de constatare a cheltuielilor şi veniturilor conform 

cărora se prevede: 

- că cheltuielile şi veniturile se reflectă în evidenţă în perioada de gestiune în care au avut 

loc indiferent de momentul plăţii efective; 

- veniturile şi cheltuielile ocaziţionale de aceleaşi operaţiuni se reflectă în evidenţă 

concomitent; 

- cheltuielile trebuie reflectate în evidenţă la momentul efectuării acestuia; 

- venitul se constată atunci când există posibilitatea reală de a obţine venitul şi a determina 

suma acestuia. 

  La verificarea rezultatelor financiare a activităţii economice a entității urmează a analiza 

detaliat componenţa veniturilor şi cheltuielilor, sumele cărora sunt reflectate în conturile clasei 

6 şi 7 ale planului de conturi. La efectuarea analizei este necesar de a asigura următoarele: 

evidenţa completă a tuturor veniturilor şi cheltuielilor, repartizarea corectă a veniturilor şi 
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cheltuielilor între perioadele de gestiune (în curente şi viitoare), evidenţa curentă a cheltuielilor 

în conformitate cu normele stabilite de legislaţie şi normele în vigoare. 

Determinarea profitului net al entității realizat în cursul anului de gestiune are loc în contul 

351, trebuie verificată corectitudinea formulei contabile ce reflectă închiderea conturilor de 

venituri şi cheltuieli. Se verifică ca pe parcursul întocmirii rapoartelor trimestriale să nu fie 

închise conturile de venituri şi cheltuieli, deoarece în aceste perioade rezultatele financiare se 

determină fără întocmirea înregistrării contabile. 
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Tema 9: Finalizarea auditului. Conținutul Raportului auditorului 

9.1 Evenimentele ulterioare după finalizarea auditului. 

9.2 Cerinţele principale ale Rapoartelor de audit. 

9.3 Conținutul și structura Raportului de audit. 

9.4 Tipurile de Rapoarte ale auditorului 

 

9.1 Evenimentele ulterioare după finalizarea auditului. 

Evenimentele ulterioare sunt determinate ca evenimente sau afaceri care au evaluat după 

data întocmirii bilanţului contabil, dar pînă la data întocmirii raportului de audit, care au afectat 

semnificativ indicatorii financiari rezultînd în corectarea acestora. 

Evenimentele ulterioare care au evoluat după data întocmirii bilanţului contabil sunt 

divizate în  două categorii: 

1. cele care necesită corectare (ajustare); 

2. cele care n-au reflectare documentară, dar urmează a fi  dezvăluite obligatoriu în 

rapoartele financiare (ne ajustate). 

Evenimentele ulterioare ajustate, din prima categorie sunt acelea ce reprezintă 

informaţia suplimentară privind condiţiile existente la data întocmirii bilanţului contabil, 

influenţează asupra evaluărilor obţinute în procesul pregătirii rapoartelor financiare. Totodată 

informaţia care devine accesibilă pînă la publicarea rapoartelor financiare, urmează a fi utilizată 

de către conducere în aprecierea situaţiei economice. Rapoartele financiare la folosirea datelor 

de acest gen urmează a fi corectate în dependenţă de orice modificari în evaluare. Evenimentele 

ulterioare din prima categorie sânt: 

1) Hotărârea judecăţii în privinţa unui litigiu care a avut loc după data întocmirii 

rapoartelor financiare ce constă în recunoaşterea unei rezerve în schimbul unei simple 

prezentări de informaţii referitoare la o categorie contigentă. 

2) Recepţionarea de informaţii ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare ce indică 

faptul că un activ a fost depreciat la data întocmirii raportului financiar sau că valoarea 

unei pierderi din deprecierea anterioară recunoscută aferentă respectivului activ trebuie 

ajustată. 

3) Determinarea după data întocmirii a raportului financiar în costul activelor achiziţionate 

în anul precedent. 

4) Descoperirea de fraude sau erori după data întocmirii raportului financiar ce arată că 

instituţiile financiare a prezentat date incorecte în rapoartele financiare pentru anul 

precedent. 

Evenimentele ulterioare neajustate, sunt evenimentele ulterioare care nu obligă 

Entitatea să ajusteze valorile recunoscute ale indicatorilor din rapoartele financiare. Aceste 

evenimente urmează a fi reflectate în rapoartele financiare ale anului corespunzător când s-au 

produs şi nu trebuie să ducă la corectarea indicatorilor anului de gestiune. Careva din aceste 

evenimente totuşi pot fi destul de importante, de altfel dacă ele  n-au fost dezvăluite, atunci 

raportul financiar ale anului precedent a fost întocmit greşit. Ele includ toate afacerile, alte 

evenimente  şi circumstanţe ce afectează semnificativ indicatorii rapoartelor financiare. De 

exemplu: achitarea datoriilor, procurarea unei entități, pierderile în rezultatul unui accident şi 

altele. 

Există şi al treilea gen de activitate ulterioară evenimentelor ce au avut loc la sfîrşitul 

anului şi care nu necesită nici corectare, nici dezvăluire în rapoartele financare. Evenimentele 
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care nu influenţează asupra interpretării rapoartelor financiare trebuie să fie dezvăluite, 

deoarece descrierea lor ar putea duce la concluzii greşite. 

De exemplu grevele, schimbarea clienţilor şi conducerii, noi acorduri şi contracte etc. 

Responsabilitatea auditorului pentru evenimentele ulterioare  depinde de faptul dacă acestea au 

avut loc pînă sau după întocmirea raportului de audit. 

Mulţi auditori consideră că deşi ei nu poartă responsabilitatea pentru căutarea datelor 

suplimentare pe parcursul acestei perioade, totuşi sunt obligaţi să nu ignoreze informaţia ce 

apare în vederea lor. 

Verificarea evenimentelor ulterioare presupune efectuarea a două genuri de procedee: 

o includerea evenimentelor ce-au avut loc în perioada ulterioară; 

o procedeele efectuate în alte scopuri, verificarea semnificaţiei  şi alte procedee de 

audit inclusiv: analiza afacerilor efectuată în perioada ulterioară. 

 

9.2 Cerinţele principale ale rapoartelor de audit. 

În baza practicii internaţionale şi naţionale la finisarea lucrărilor sale auditorul urmează 

să prezinte raportul de audit utilizatorilor. Acesta reprezintă partea cea mai importantă al 

procesului de audit, deoarece în raportul de audit se relatează activitatea auditorului şi opiniile 

la care a ajuns. De aceea,  din punct de vedere al utilizatorului, anume raportul de audit 

constituie produsul activităţii de audit. Evidenţa rezultatelor activităţii de audit este mai extinsă 

şi foarte diversă, însă pentru mulţi clienţi acest rezultat constituie anume raportul de audit ce 

are semnificaţie legislativă ca al unui document oficial. 

Standartele de audit înaintează uneori auditul în expunerea opiniei privind raportul 

financiar în general. 

Standartele prevăd şi  cer raportul de audit să fie mai mult sau mai puţin uniforme. 

Auditorul este obligat de asemenea să folosească în raportul său anumite combinaţii a fazelor 

standartelor. 

Auditorul trebuie să reflecte în text şi acele particularităţi al raportului financiar a 

clientului, care sunt confirmate sau dezvăluite în el, deoarece în baza raportului său diferiţi 

utilizatorii vor lua decizii manageriale. În dependenţă de posibilitatea sau imposibilitatea 

confirmării autenticităţii raportului financiar. Partea finală a raportului  de audit este întocmită 

în una din cele 3 forme şi anume: 

o raport de audit fără menţiuni (pozitiv sau absolut); 

o raport  de audit cu menţiuni (condiţionat); 

o raport de audit  negativ. 

Evenimentele şi paragrafele raportului  de audit, numărul lor, conţinutul, formularea 

sunt întrebările de bază ale teoriei auditului. În practică cel mai  des raport de audit se datează 

şi se semnează de auditor, în el se indică numele auditorului, sunt delimitate responsabilităţile 

auditorului şi clientului, se caracterizează volumul activităţii efectuate, se include expunerea 

opiniei auditorului privind corespunderea raportului financiar cu principiile contabilităţii, 

autenticităţii şi plenitudinii reflectării în ele a rezultatelor financiare anuale. 

 

9.3 Conținutul și structura Raportului de audit. 

Obiectivul Standardului Naţional de Audit 700 "Raport al auditorului asupra rapoartelor 

financiare", constă în stabilirea normelor şi recomandărilor privind forma şi conţinutul 
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raportului auditorului, întocmit de un auditor independent în baza rezultatelor auditului 

rapoartelor financiare ale agentului economic.  

Pentru exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare auditorul trebuie să verifice şi 

să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obţinute. 

În cadrul verificării şi evaluării, este necesar de stabilit, dacă rapoartele financiare 

corespund cerinţelor Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi/sau altor cerinţe 

înaintate fată de acestea. Totodată, poate apărea necesitatea luării în considerare a corespunderii 

rapoartelor financiare legislaţiei în vigoare. 

Raportul auditorului trebuie să conţină opinia acestuia, clar exprimată, sub formă scrisă, 

privind rapoartele financiare în ansamblu. 

Elemente fundamentale ale raportului auditorului. 

Raportul auditorului trebuie să conţină elemente fundamentale în următoarea 

succesiune: 

(a) titlul; 

(b) destinatarul; 

(c) paragraful introductiv, inclusiv: 

- enumerarea rapoartelor financiare auditate; 

- afirmaţia referitoare la divizarea responsabilităţii conducerii agentului economic şi 

auditorului; 

(d) paragraful referitor la sfera de aplicare a auditului (descrierea naturii auditului), inclusiv: 

- referinţa la standardele sau practica de audit aplicate; 

- descrierea lucrărilor exercitate de auditor; 

(e) paragraful care conţine opinia auditorului asupra rapoartelor financiare (în continuare 

paragraf-opinie); 

(f) data întocmirii raportului; 

(g) adresa organizaţiei de audit; 

(h) semnătura auditorului. 

Caracterul unitar al formei şi conţinutului raportului auditorului contribuie la înţelegerea mai 

bună a acestuia de către utilizatori şi evidenţierea circumstanţelor neordinare, când acestea au 

loc. 

Titlul 

Raportul auditorului trebuie să conţină un titlu corespunzător. În titlu poate fi utilizată 

noţiunea "Auditor independent" pentru a deosebi raportul auditorului de rapoartele care pot fi 

întocmite de alte persoane, cum ar fi angajaţii agentului economic, consiliul director sau alţi 

auditori (organizaţii de audit), care nu urmează neapărat să respecte aceleaşi cerinţe ale 

conduitei profesionale, ca cele înaintate auditorului independent la auditul rapoartelor 

financiare. 

Destinatarul 

Raportul auditorului trebuie să conţină informaţia despre destinatar, căruia, conform 

condiţiilor angajamentului de exercitare a auditului şi cerinţelor legislaţiei în vigoare, este 

adresat raportul auditorului. Raportul, de regulă, este adresat sau acţionarilor, sau consiliului 

director al agentului economic, ale cărui rapoarte financiare au fost auditate. 

Paragraful introductiv 
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Raportul auditorului trebuie să conţină enumerarea rapoartelor financiare ale agentului 

economic care au fost auditate, cu indicarea perioadei auditate şi datei la care acestea au fost 

întocmite. 

Raportul trebuie să includă prevederea referitoare la responsabilitatea conducerii 

agentului economic în privinţa rapoartelor financiare2 şi a auditorului - în privinţa exprimării 

opiniei asupra acestor rapoarte, formulată în baza auditului exercitat. 

Rapoartele financiare sânt prezentate de conducerea agentului economic. Pregătirea 

rapoartelor financiare cere de la conducere stabilirea principiilor şi metodelor potrivite, precum 

şi determinarea estimărilor contabile. Auditorul, însă, este obligat să exprime opinia asupra 

rapoartelor financiare în baza auditului exercitat. 

În continuare, exemplu de paragraf introductiv al raportului auditorului. 

"Noi am exercitat auditul bilanţului contabil anexat3 al (denumirea agentului economic) la 31 

decembrie 20X1, precum şi al rapoartelor corespunzătoare anexate privind rezultatele 

financiare, fluxul capitalului propriu şi fluxul mijloacelor băneşti pentru acest an. 

Responsabilitatea pentru aceste rapoarte financiare o poartă conducerea (denumirea agentului 

economic). Responsabilitatea noastră constă în exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare 

respective în baza auditului exercitat". 

Paragraful referitor la sfera de aplicare a auditului 

În paragraful respectiv al raportului auditorului se conţin informaţii privind sfera de 

aplicare a auditului şi faptul că acesta a fost exercitat în conformitate cu Standardele Naţionale 

de Audit. Sfera de aplicare a auditului reprezintă procedurile de audit efectuate de auditor, 

necesare în circumstanţele create. Utilizatorii trebuie să fie siguri că auditul a fost exercitat în 

conformitate cu standardele sau practica stabilite. Dacă nu se indică altele, prin standarde sau 

practica stabilite se subînţeleg SNA. 

Raportul auditorului trebuie să conţină afirmaţia referitor la faptul că auditul a fost 

planificat şi exercitat pentru obţinerea asigurării rezonabile că rapoartele financiare nu conţin 

denaturări semnificative. 

Raportul auditorului trebuie să conţină afirmaţii referitoare la faptul că auditul include: 

(a) examinarea, în baza testării, а dovezilor care confirmă datele rapoartelor financiare şi 

dezvăluirea informaţiei; 

(b) evaluarea principiilor contabilităţii utilizate la întocmirea rapoartelor financiare; 

(c) analiza estimărilor contabile, importante pentru agentul economic, determinate de 

conducere la întocmirea rapoartelor financiare; 

(d) evaluarea rapoartelor financiare prezentate în ansamblu. 

Raportul auditorului trebuie să conţină afirmaţia referitoare la faptul că auditul asigură 

o bază suficientă pentru exprimarea opiniei. 

În continuare, exemplu de paragraf al raportului auditorului referitor la sfera de aplicare a 

auditului. 

"Auditul a fost exercitat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit. Conform cerinţelor 

acestor standarde auditul a fost planificat şi exercitat în scopul obţinerii asigurării rezonabile că 

rapoartele financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit include examinarea, în baza 

testării, a dovezilor ce confirmă datele rapoartelor financiare şi dezvăluirea informaţiei. Un 

audit, de asemenea, include evaluarea principiilor contabilităţii utilizate şi analiza estimărilor 

contabile considerabile determinate de conducere, precum şi evaluarea rapoartelor financiare 
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prezentate luate în ansamblu. Noi considerăm că auditul exercitat asigură o bază suficientă 

pentru exprimarea opiniei noastre". 

Paragraful-opinie 

Raportul auditorului trebuie să conţină opinia clar exprimată a auditorului referitoare la 

faptul dacă rapoartele financiare prezentate oferă o imagine veridică şi completă despre situaţia 

financiară a agentului economic, rezultatele financiare, fluxul capitalului propriu şi fluxul 

mijloacelor băneşti ale acestuia în conformitate cu SNC şi/sau cu alte cerinţe, şi, în caz de 

necesitate, cu legislaţia Republicii Moldova. 

Frazele utilizate de auditor pentru exprimarea opiniei sale profesionale sânt "oferă o 

imagine veridică şi completă" şi "reflectă veridic în toate aspectele semnificative". Aceste fraze 

sânt echivalente şi indică, printre altele, că auditorul examinează numai aspectele semnificative 

pentru rapoartele financiare. 

În afară de opinia referitoare la imaginea veridică şi completă (reflectarea veridică în 

toate aspectele semnificative), raportul auditorului poate conţine opinia referitoare la 

corespunderea rapoartelor financiare altor cerinţe prevăzute de actele legislative şi normative 

în vigoare. 

În continuare, exemplu de paragraf-opinie al raportului auditorului. 

"După opinia noastră, rapoartele financiare oferă o imagine veridică şi completă despre (reflectă 

veridic în toate aspectele semnificative) situaţia financiară a (denumirea agentului economic) 

la 31 decembrie 20X1, rezultatele financiare, fluxul capitalului propriu şi fluxul mijloacelor 

băneşti ale acestuia pentru acest an în conformitate cu SNC. (Rapoartele financiare, de 

asemenea, corespund cerinţelor)". 

În cazurile, când nu este evident faptul, principiile (standardele) contabilităţii ale cărui 

stat au fost utilizate la întocmirea rapoartelor financiare, este necesar ca în raportul auditorului 

să fie indicat denumirea acestuia. La întocmirea raportului asupra rapoartelor financiare, 

destinate pentru răspîndirea largă în afara unui anumit stat, se recomandă ca auditorul să includă 

în raportul auditorului o referinţă la principiile (standardele) statului dat, spre exemplu: "...în 

corespundere cu standardele contabilităţii, acceptate în (denumirea statului...)". 

Această indicaţie va ajuta utilizatorul să înţeleagă mai bine care principii (standarde) ale 

contabilităţii au fost utilizate la pregătirea rapoartelor financiare. La întocmirea raportului 

asupra rapoartelor financiare, special pregătite în scopul utilizării în alt stat, auditorul urmează 

să facă o referinţă la principiile (standardele) contabilităţii acelui stat în care au fost pregătite 

rapoartele şi să ţină cont de existenţa dezvăluirii corespunzătoare a informaţiei în aceste 

rapoarte. 

Data întocmirii raportului auditorului 

Auditorul trebuie să indice în raport data finisării auditului. Aceasta atestă faptul că 

auditorul a ţinut cont de influenţa asupra rapoartelor financiare şi raportului auditorului a 

evenimentelor şi tranzacţiilor de care a luat cunoştinţă auditorul şi care s-au produs pînă la 

această dată. 

Deoarece auditorul poartă responsabilitate pentru întocmirea raportului asupra 

rapoartelor financiare, pregătite şi prezentate de conducerea agentului economic, el nu trebuie 

să dateze raportul înainte de data semnării sau aprobării rapoartelor financiare de conducerea 

agentului economic. 

Adresa organizaţiei de audit 
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Raportul trebuie să conţină adresa organizaţiei de audit, de regulă, localitatea unde se 

găseşte organizaţia de audit sau filiala acesteia, care poartă responsabilitatea pentru audit. 

Semnătura auditorului 

Raportul trebuie semnat de conducătorul organizaţiei de audit şi auditorul-conducător 

al grupului de audit, care a exercitat auditul. Raportul auditorului se semnează din numele 

organizaţiei de audit, deoarece organizaţia poartă responsabilitate pentru audit. 

 

9.4 Tipurile de rapoarte ale auditorului 

În urma verificărilor Rapoartelor financiare, auditorul poate exprima diferite forme de 

opinii (Rapoarte de audit), după cum urmează: 

Opinie fără menţiuni, se exprimă în cazul când auditorul conchide că rapoartele 

financiare oferă o imagine veridică şi completă despre situaţia financiară a agentului economic, 

rezultatele financiare, fluxul capitalului propriu şi fluxul mijloacelor băneşti ale acestuia în 

conformitate cu cerinţele stabilite. Opinia fără menţiuni, de asemenea, indică în mod indirect, 

că orice schimbări a principiilor sau metodelor contabilităţii aplicate şi consecinţele rezultate 

din acestea sânt stabilite şi dezvăluite în mod corespunzător în rapoartele financiare. 

Un exemplu de raport al auditorului, care include elementele fundamentale expuse mai 

sus: 

Raportul auditorului 

Destinatar 

Noi am exercitat auditul bilanţului contabil anexat al (denumirea agentului economic) 

la 31 decembrie 20X1, precum şi al rapoartelor corespunzătoare anexate privind rezultatele 

financiare, fluxul capitalului propriu şi fluxul mijloacelor băneşti pentru acest an. 

Responsabilitatea pentru aceste rapoarte financiare o poartă conducerea (denumirea agentului 

economic). Responsabilitatea noastră constă în exprimarea opiniei asupra rapoartelor 

financiare respective în baza auditului exercitat.  

Auditul a fost exercitat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit. Conform 

cerinţelor acestor standarde auditul a fost planificat şi exercitat în scopul obţinerii asigurării 

rezonabile că rapoartele financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit include 

examinarea, în baza testării, a dovezilor ce confirmă datele rapoartelor financiare şi 

dezvăluirea informaţiei. Un audit, de asemenea, include evaluarea principiilor contabilităţii 

utilizate şi analiza estimărilor contabile considerabile determinate de conducere, precum şi 

evaluarea rapoartelor financiare prezentate luate în ansamblu. Noi considerăm că auditul 

exercitat asigură o bază suficientă pentru exprimarea opiniei noastre. 

După opinia noastră, rapoartele financiare oferă o imagine veridică şi completă despre 

(reflectă veridic în toate aspectele semnificative) situaţia financiară a (denumirea agentului 

economic) la 31 decembrie 20X1, rezultatele financiare, fluxul capitalului propriu şi fluxul 

mijloacelor băneşti ale acestuia pentru acest an în conformitate cu SNC. (Rapoartele 

financiare, de asemenea, corespund cerinţelor.). 

Data 

Conducătorul organizaţiei de audit (semnătura) 

Auditorul-conducător al grupului de audit (semnătura) 

Ştampila 
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Raportul auditorului fără mențiuni este întocmit în cazurile în care nu există aspecte ce 

influenţează opinia auditorului.  

În cazul în care este necesar a se include un paragraf explicativ suplimentar auditorul 

exprimă: 

(a) opinie cu menţiuni, 

(b) refuz de a exprima opinie, sau 

(c) opinie adversă. 

Opinia cu menţiuni se exprimă în cazurile când auditorul ajunge la concluzia că nu 

poate fi exprimată o opinie fără menţiuni, dar, totodată, influenţa dezacordurilor cu conducerea 

agentului economic sau limitării sferei de aplicare a auditului nu este atât de semnificativă şi 

atotcuprinzătoare, încât să conducă la exprimarea opiniei adverse sau la refuzul de exprimare a 

opiniei. Opinia cu menţiuni trebuie să conţină expresia "cu excepţia" influenţei aspectelor la 

care se referă limitarea. 

Exemplu de paragrafexplicativ suplimentar: 

"Noi nu am participat la inventarierea stocurilor de mărfuri şi materiale la 31 decembrie 20X1, 

deoarece am fost numiţi pentru exercitarea auditului agentului economic mai târziu de această 

dată. Noi nu am avut posibilitate să obţinem date suficiente referitoare la cantitatea stocurilor 

de mărfuri şi materiale în procesul efectuării altor proceduri de audit ca urmare a metodei de 

ţinere a documentaţiei contabile a agentului economic. 

După opinia noastră, cu excepţia influenţei corectărilor posibile, a căror necesitate ar putea 

apare în legătură cu cele expuse în paragraful precedent, rapoartele financiare reflectă veridic ... 

(în continuare urmează textul paragrafului-opinie al raportului auditorului, expus în paragraful 

28 al prezentului standard)". 

Refuz de exprimare a opiniei se întocmeşte în cazurile când influenţa posibilă a 

limitării sferei de aplicare a auditului este atât de semnificativă şi atotcuprinzătoare, încât 

auditorul nu poate obţine dovezi de audit suficiente şi adecvate, şi astfel nu poate exprima opinie 

asupra rapoartelor financiare. 

Exemplu de refuz de exprimare a opiniei 

"Noi am fost numiţi pentru a audita bilanţul contabil anexat al (denumirea agentului economic) 

la 31 decembrie 20X1, precum şi rapoartele corespunzătoare anexate privind rezultatele 

financiare, fluxul capitalului propriu şi fluxul mijloacelor băneşti pentru acest 

an. Responsabilitatea pentru aceste rapoarte financiare o poartă conducerea (denumirea 

agentului economic). Noi nu am avut posibilitate să observăm inventarierea tuturor stocurilor 

de mărfuri şi materiale şi să confirmăm creanţele clienţilor din cauza limitării sferei de aplicare 

a auditului de către agentul economic. 

Din cauza caracterului important al aspectelor prezentate în paragraful precedent, noi nu 

exprimăm opinie asupra acestor rapoarte financiare". 

Opinia adversă se exprimă în cazurile când influenţa dezacordurilor este atât de 

semnificativă şi atotcuprinzătoare asupra rapoartelor financiare, încât auditorul conchide despre 

neadecvarea opiniei cu menţiuni pentru reflectarea denaturărilor sau naturii incomplete a 

rapoartelor financiare. 

În toate cazurile care necesită abateri de la exprimarea opiniei fără menţiuni, raportul 

auditorului trebuie să conţină o prezentare clară a tuturor motivelor principale şi, în măsura 

posibilităţilor, aprecierea cantitativă a eventualei influenţe a acestor motive asupra rapoartelor 

financiare. De regulă, această informaţie se expune într-un paragraf separat, care precede 
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paragraful-opinie sau paragraful care formulează refuz de exprimare a opiniei, şi poate conţine 

referinţe la î explicaţie mai detaliată, dacă aceasta există în anexele la rapoartele financiare. 

Limitarea sferei de aplicare a auditului poate fi impusă de însăşi agentul economic (spre 

exemplu, condiţiile angajamentului indică că auditorul nu va aplica o procedură de audit pe care 

acesta o consideră necesară). Dacă limitarea sferei de aplicare a auditului este astfel, încât 

auditorul consideră necesar de a întocmi refuz de exprimare a opiniei, atunci acesta nu trebuie 

să accepte exercitarea auditului cu sfera de aplicare limitată. Pînă şi auditorul numit în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, nu trebuie să accepte exercitarea auditului, dacă limitarea 

sferei de aplicare creează obstacole în realizarea obligaţiilor auditorului, prevăzute de legislaţie. 

Limitarea sferei de aplicare a auditului poate fi condiţionată de circumstanţe externe 

(spre exemplu, auditorul a fost numit pentru exercitarea auditului după expirarea perioadei 

auditate şi nu a avut posibilitate să participe la inventarierea stocurilor de mărfuri şi materiale). 

Limitarea, de asemenea, poate fi condiţionată de faptul că după opinia auditorului, înregistrările 

contabile ale agentului economic nu sânt adecvate, şi, de asemenea, atunci când auditorul nu 

este în măsură să efectueze o procedură de audit considerată necesară. În aceste circumstanţe, 

auditorul urmează să încerce să efectueze proceduri alternative în scopul obţinerii dovezilor de 

audit suficiente şi adecvate ce vor servi drept bază la exprimarea opiniei fără menţiuni.  

În cazul limitării sferei de aplicare a auditului, ce necesită exprimarea opiniei cu 

menţiuni sau refuzului de exprimare a opiniei, raportul auditorului trebuie să conţină expunerea 

naturii limitării respective şi indicarea posibilelor corectări ale rapoartelor financiare, care ar 

putea fi introduse, dacă nu ar fi existat o astfel de limitare. 

Auditorul poate fi în dezacord cu conducerea agentului economic asupra unor aspecte, 

cum ar fi caracterul rezonabil al politicii de contabilitate alese, modul de aplicare a acesteia sau 

adecvarea dezvăluirii informaţiei în rapoartele financiare. Dacă asemenea dezacorduri se 

dovedesc a fi semnificative pentru rapoartele financiare, auditorul trebuie să exprime o opinie 

cu menţiuni sau adverse. 
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Tema 10: Experienţa internaţională a activităţii de audit. 

10.2Standartele internaţionale ale auditorilor. 

10.2 Structura standartelor internaţionale ale auditorilor. 

10.3 Organizaţiile profesionale de auditori pe plan internațional. 

  

10.1 Standartele internaţionale ale auditorilor. 

Pe parcursul evoluţiei sale, auditorul a devenit mai insistent, şi a început să studieze mai 

amănunţit relaţiile dintre persoanele, care întocmesc şi utilizează documentele contabile. În 

scopul prevenirii greşelilor ei au început să persiste în special la avansarea eficacităţii sistemului 

de gestiune a fiecărui client şi în primul rând a auditului intern. Dacă controlul economic intern 

al clientului a avut careva puncte vulnerabile, dacă el nu a contribuit la eliminarea majorităţii 

numerice a erorilor şi neregularităţilor în evidenţa contabilă pe toată perioada verificării, atunci 

auditorii practicieni acordau recomandări explicite privind  înlăturarea negativităţilor prin 

aceasta acordînd un ajutor constructiv entității, astfel abordarea către acest sistem a devenit un 

garant de calitate a auditorului. Auditul conteporan  este bazat pe risc şi pe respectarea 

principiilor evidenţei contabile.  

În Europa la bazele contabilităţii stau Standartele Internaţionale de Contabilitate. 

Utilizând aceste standarte pe baza lor au fost elaborate Standarde Naţionale de Contabilitate 

care servesc drept bază contrabilă în Republica Moldova. Standartele ajută auditorii să 

determine corespunderea informaţiei reflectate în rapoartele financiare cu criteriile acestuia. De 

rând cu standartele de contabilitate sunt utilizate şi standartele de auditor care sânt întocmite în 

baza concluziilor obţinute prin generalizarea practicii de auditor. 

Fiecare firmă de audit este obligată independent să determine în ce măsură standartele de 

audit sunt compatibile cu sarcinile şi obiectivele sale. Standartele sunt nişte reguli principale 

ale procedeelor de audit, aceste reguli ajută auditorul de-a determina volumul acţiunilor de audit 

şi metoda de exercitare a lor pentru a estima rezultatele de audit. Standardele trebuie să fie 

respectate indiferent de condiţiile în care se exercită auditul. Ele cer ca auditorul să-şi exprime 

părerea sa personală şi-l obligă permanent să-şi ridice: calificarea, raţionalizmul şi facilităţile 

activităţii de audit. 

 

10.2 Structura standartelor internaţionale ale auditorilor. 

Standartele naţionale de audit sunt destinate la auditul rapoartelor financiare. Cele mai 

complete şi utilizabile, standartele naţionale sunt cele 10 standarte general acceptate prezentate 

în trei grupe. 

I. Standartele generale: 

1) verificarea urmează să fie efectuată de persoana ce are instruire tehnică adecvată şi 

calităţile profesionale de auditor; 

2) auditorii trebuie să menţină independenţa în toate problemele legate de audit; 

3) exercitînd verificarea şi pergătind concluzia auditorul examinează rezultatul obţinut. 

II. Standartele  lucrului pe teren: 

4) lucrul pe teren urmează să fie planificat şi supravegheat în mod adecvat; 

5) auditorul trebuie să cunoască sistemul controlului intern în măsura posibilităţilor 

planificării auditorului şi determinarea volumului necesar al verificării; 
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6) prin intermediul verificărilor, observărilor, chestionărilor şi confirmărilor trebuie adunat 

volumul necesar de dovezi cu scopul creării bazei necesare pentru formarea opiniei 

despre rapoartele financiare auditate. 

III. Standarte privind opinia de audit. 

7) raportul de audit trebuie să declare dacă rapoartele financiare sunt prezentate sau nu în 

conformitate cu principiile de contabilitate; 

8) în raport trebuie dezvăluite împrejurările ce au dus la nerespectarea în perioada curentă 

a principiilor contabile comparativ cu perioada precedentă; 

9) dezvăluirile informaţionale din rapoartele financiare urmează să fie adecvate dacă în 

raportul de audit nu este prevăzut contrariul; 

10)  raportul de audit poate include opinia privind rapoartele financiare în întregime sau 

poate include afirmările despre faptul că opinia nu poate fi expusă. Dacă auditul refuză 

să-şi expună opinia atunci el trebuie să formuleze cauzele respective. 

 

10.3 Organizaţiile profesionale de auditori pe plan internațional. 

În practica internaţională activează următoarele organizaţii de audit: 

1) Federaţia Internaţională a Contabililor situată în New-York şi creată în 1977, ea 

întruneşte 105 organizaţii profisionale din 79 de ţări cu numărul total peste un mln. de 

colaboratori. 

2) Comitetul Internaţional de Nominalizare a Standartelor Contabile fondată în 1973 la 

Londra şi corelată cu Federaţia Internaţională a Contabililor printr-un acord comun. Scopul său 

este să dezvolte standartele contabile internaţionale, să le publice şi să supravegheze respectarea 

acestora. 

3) Federaţia Contabililor Experţi Europeni cu biroul central la Bruxelle,  cuprinde 33 de 

organizaţii profisionale  de elită din 12 ţări a comunităţilor europene. Scopul federaţiei constă 

în expunerea opiniei auditorilor europeni privind elaborările şi răspunsurile la întrebările social 

juridice, fiscale şi profisionale către organele comunităţii europene. 

Federaţia Internaţională a Contabililor este un organism internaţional care de comun 

acord cu Comitetul Internaţional de Nominalizare a Standartelor Contabile stabileşte 

standartele de contabilitate şi procedeele de audit pentru auditorii din întrega lume. Aceste 

norme şi standarte sunt în cîteva domenii: norme internaţionale de audit, reguli practice 

internaţionale de evidenţă managerială, norme internaţionale din sectorul public. 

În fiecare ţară organizarea auditului poate avea particularităţile sale naţionale, deşi în 

general auditorii lumii întregi exercită activităţi de acelaşi caracter. Iar standartele şi normele 

de audit nu le anulează  pe cele naţionale specifice unei ţări, ci din contra multe dintre ţări 

elaborează standartele şi normele sale de audit cu orientarea de bază a Federaţiei Internaţionale 

de Audit. 

În Republica Moldova un rol foarte important în formarea şi dezvoltarea activităţii de 

audit o are asociaţia contabililor şi audiţilor profesionişti. Asociaţia contabililor şi audiţilor 

profesionoşti este prima asociaţie profesionistă din comunitatea statelor independente care a 

obţinut calitatea de membru al federaţiei interne a contabililor, căreia i sa acordat statutul de 

membru asociat. Acest tip de apartenenţă a fost creat de federaţia internă a contabililor acum 

cîţiva ani pentru a evidenţia asociaţiile din economia de tranziţie în care aplicarea standardelor 

internaţionale sunt în stadie începătoare. 
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În componenţa asociaţiei contabililor şi audiţilor profisionişti din Republica Moldova 

intră următoarele comitete: comitetul de instruire, comitetul de certificare, comitetul de 

înscriere a membrilor, comitetul de audit, comitetul de nominalizări şi alegeri, comitetul de 

finanţe şi trezorărie, comitetul pentru relaţii cu publicul şi dezvoltarea asociaţiilor, comitetul de 

impozite. 

Funcţiile acestei asociaţii sunt: 

 participarea la implimentarea standardelor naţionale de contabilitate; 

 elaborarea şi realizarea programului general de dezvoltare profesionistă; 

 elaborarea certificarelor profesionale a contabilililor şi auditorilor în Republica 

Moldova; 

 schimbul de informaţie cu privire la contabilitate şi audit în Republica Moldova; 

 instruirea membrilor asociaţiei în domeniul practicii profesioniste a contabilului şi 

auditorului; 

 asistenţa în implimentarea noului sistem contabil. 

Calitatea de membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor înseamnă că standartele şi 

programele asociaţiei amortizează cu standartele profesionale ale contabililor şi auditorilor  

acceptate şi recunoscute în întreaga lume. Acest lucru îi acordă credibilitate busnessului şi 

comunităţii financiare din Republica Moldova. 
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