
APROBAT: 
ian ARJVL

PLANUL DE ACŢIUNI
al Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lingă Ministerul Finanţelor

pentru anul 2017

inistru al finanţelor

Obiectiv nr. 1
Asigurarea calităţii serviciilor de audit prin supravegherea eficientă a activităţii de audit

Acţiuni Sub-acţiuni Termen de 
realizare

Riscuri Indicatori de 
produs/ 
rezultat

Responsabil
(subdiviziunea/fun 
cţionarul public)

1 2 3 4 5 6
1.1. Instituirea şi menţinerea 
unui sistem eficient şi plauzibil 
în dezvoltarea auditului în 
Republica Moldova, 
asumându-şi responsabilitatea 
de a proteja interesul public, 
asigurându-se că auditorii, 
societăţile de audit, auditorii 
întreprinzători individuali 
respectă legislaţia în vigoare în 
domeniul activităţii de audit, 
Standardele Internationale de

1.1.1. Examinarea şi aprobarea Planului 
de activitate al Serviciului de control şi 
verificare

Până la data de 
20 a ultimei 
luni a anului

Neconvocarea
şedinţei;

Nerespectarea
cvorumului

Plan aprobat 
în termen

Consiliul de 
supraveghere a 

activităţii de audit

1.1.2. Elaborarea Planului semestrial de 
control extern al Serviciului de control şi 
verificare în baza propunerilor 
Consiliului de supraveghere a activităţii 
de audit

Până la data de 
05 a ultimei 

luni a 
semestrului de 

gestiune 
anterior celui 
pentru care se 

elaborează 
planul

Lipsa 
propunerilor; 
Suspendarea 
acţiunilor de 

control

Plan elaborat 
în termen

Serviciul de control 
şi verificare

1.1.3. Examinarea şi aprobarea Planului Până la data de Neconvocarea Plan aprobat Consiliul de
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Audit, Codul etic semestrial de control extern al Serviciului 
de control şi verificare

25, a ultimei 
luni a 

semestrului de 
gestiune 

anterior celui 
pentru care se 
aprobă planul

şedinţei;
Nerespectarea

cvorumului

în termen supravegherea 
activităţii de audit

1.1,4. Realizarea acţiunilor de \  
supraveghere a societăţilor de audit; 
auditorilor întreprinzători individuali şi a 
auditorilor în vederea constatării 
existenţei şi a modului de aplicare a 
politicilor şi procedurilor de control al 
calităţii lucrărilor de audit aplicate:
a) la nivel de societate de audit, auditor 
întreprinzător individual;
b) la nivel de m isiune de audit

Pe parcursul 
anului conform 

planului 
aprobat

Indisponibilitatea 
societăţilor de 

audit, auditorilor 
întreprinzători 

individuali de a fi 
supuşi controlului 

extern; 
N um ăr 

insuficient de 
resurse umane

Acte de 
control 

întocmite în 
termen

Serviciul de control 
şi verificare

1.1.5. Realizarea acţiunilor de 
supraveghere a stagiarilor în activitatea 
de audit prin:
- verificarea procesului de pregătire 
teoretică; şi
- verificarea procesului de pregătire 
practică a stagiarului sub supravegherea 
îndrumătorului de stagiu

Pe parcursul 
anului

Indisponibilitatea 
societăţilor de 

audit de a fi 
supuse 

supravegherii 
privind activitatea 

stagiarilor

Rapoarte de 
evaluare a 
activităţii 
stagiarului 
întocmite

Serviciul de control 
şi verificare

1.1.6. Elaborarea şi prezentarea spre 
examinarea Consiliului de supraveghere a 
activităţii de audit a N otelor informative 
cu privire la rezultatele controalelor 
efectuate

In decurs de 15 
zile de la 

finalizarea 
controlului

Tergiversarea 
definitivării 

N otelor ca urmare 
a prezentării cu 

întârziere a 
explicaţiilor din

Notă 
informativă 
întocmită în 

termen

Serviciul de control 
şi verificare
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partea societăţilor 
de audit, 

auditorilor 
întreprinzători

individuali
1.1.7. Adoptarea deciziilor 
corespunzătoare categoriei:ati;ibuite;în 
urma controlului extern V ! .

La şedinţa 
.. Consiliului

Neconvocarea
şedinţei; ...

Nerespectarea 
cvorum ului; 
Insuficienţă 
inform aţiilor 

necesare pentru 
examinare

Decizii 
adoptate în 

termen

Consiliul de 
supravegherea 

activităţii de audit

1.1.8. Informarea societăţilor de audit, 
auditorilor întreprinzători individuali şi 
auditorilor despre decizia Consiliului

In termen de 
10 zile din data 

aprobării 
deciziei

Stabilirea
riscurilor

necorespunzătoar
e

Scrisori 
întocmite în 

termen

Serviciul de control 
şi verificare

1.1.9. Exam inarea şi adoptarea deciziilor 
în urma:

a) solicitărilor parvenite de la 
persoanele juridice şi fizice referitor la 
calitatea efectuării lucrărilor de audit;

b) cazurilor de nerespectare de către 
auditori a principiului de independenţă;

c) sesizărilor referitoare la încălcarea 
de către auditori a legislaţiei în vigoare.

In decurs de 30 
zile din 

momentul 
parvenirii 

solicitări i/sesiz 
ării

Neconvocarea 
şedinţei; 

Nerespectarea 
cvorum ului; 
Timp redus 

pentru examinare; 
Insuficienţă de 

informaţii pentru 
examinare

Decizii 
adoptate în 

termen

Consiliul de 
supraveghere a 

activităţii de audit

1.1.10. Informarea societăţilor de audit, 
auditorilor întreprinzători individuali, 
persoanelor jurid ice şi fizice despre 
decizia Consiliului după examinarea:

In termen de 
10 zile de la 

data 
desfăşurării

N erespectarea 
term enului de 

realizare în urma 
apariţiei situaţiilor

Scrisori 
întocmite în 

termen

Serviciul de control 
• şi verificare
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• ............... - ................................................. - • •  -  - ;

a)- solicitărilor parvenite de !a 
persoanele juridice şi fizice referitor la 
calitatea efectuării lucrărilor de audit;

b) cazurilor de nerespectare de către 
auditori a principiului de independenţă;

c) sesizărilor referitoare la încălcarea 
de către auditori a legislaţiei tn  vigoare.

şedinţei
Consiliului

neprevăzute

r;:;.............. -

1.1.11. Adoptarea deciziilor privind:
a) retragerea certificatului de calificare al 
auditorilor;
b) suspendarea activităţii auditorilor;
c) prezentarea Camerei de Licenţiere a 
propunerilor de retragere sau suspendare 
a licenţelor pentru desfăşurarea activităţii 
de audit

In decurs de 30 
zile din 

momentul 
parvenirii 

sol icitării/sesiz 
ării de la 
auditori, 

persoane fizice 
şi juridice

Nerespectarea 
cvorumului; 

Insuficienţă de 
informaţii pentru 

adoptarea 
deciziilor

Decizii 
adoptate în 

termen

Consiliul de 
supraveghere a 

activităţii de audit

1.1.12. Informarea auditorilor despre 
decizia Consiliului adoptată cu privire la 
retragerea certificatului de calificare al 
auditorului

In termen de 5 
zile din data 

emiterii 
deciziei

Insuficienţa 
timpului 

preconizat pentru 
întocm irea 
scrisorilor

Scrisori 
întocmite în 

termen

Serviciul de control
şi verificare

1.1.13. Prezentarea M inisterului 
Finanţelor decizia Consiliului cu privire 
la:
a) retragerea certificatului de calificare al 
auditorilor; şi
b) suspendarea activităţii auditorilor

La sfârşitul 
fiecărui 

trimestru

N um ăr insuficient 
de resurse umane; 

Insuficienţa 
timpului 

preconizat pentru 
întocm irea 
scrisorilor

Informaţie 
întocmită în 

termen

Serviciul de control 
şi verificare



..................................................

1.1,14.; Prezentarea Camerei 'de 
'E icm ţiere a propunerilor Consiliului cu 
privire la retragerea sau suspendarea 
licenţelor pentru desfăşurarea activităţii 
de audit

Ga rezultat al • 
şedinţei 

Consiliului

! -Număr insuficient 
de'resurse umane; 

Insuficienţa 
timpului 

preconizat pentru 
întocmirea 
scrisorilor

Scrisori 
întocmite în 

termen

Serviciul de control 
...  şi verificare .. -

1.2. Asigurarea procesului de 
prezentare de către societăţile 
de audit, auditorii 
întreprinzători individuali a 
situaţiilor financiare, 
informaţiei privind respectarea 
procedurilor de control al 
calităţii lucrărilor de audit, 
rapoartelor privind 
transparenţa (în cazul 
efectuării auditului la entităţi 
de interes public)

1.2.1. Recepţionarea situaţiilor 
financiare, Informaţiei privind  
respectarea procedurilor de control al 
calităţii lucrărilor de audit şi 
Rapoartelor privind transparenţa 
societăţii de audit, auditorului 
întreprinzător individual pentru 2016

Până la  30 
aprilie

N erespectarea 
termenului de 

prezentare a 
informaţiilor 

prevăzut

Num ărul de 
Rapoarte/ 
Informaţii 

recepţionate 
şi verificate 
în termen

Serviciul de control 
şi verificare

1.2.2. Acordarea asistenţei societăţilor 
de audit, auditorilor întreprinzători 
individuali în situaţiile neclare apărute 
întru respectarea Instrucţiunii privind 
modul de completare şi prezentare a 
Informaţiei privind respectarea 
procedurilor de control al calităţii 
lucrărilor de audit aprobată prin 
Ordinul ministrului finanţelor nr.61 din 
04.06.2012.

Pe perioada 
recepţionării 
informaţiilor

Timp insuficient 
pentru 

soluţionarea 
întrebărilor 
abordate; 

Neexami narea 
întrebărilor din 

toate punctele de 
vedere

Numărul de 
consultaţii 

oferite

Serviciul de control 
şi verificare

1.2.3. Generalizarea şi întocm irea 
raportului Piaţa serviciilor de audit 
pentru anul 2016

Până la 30 
iunie

Nerespectarea 
termenului de 

realizare în urma 
recepţionării; 

Num ăr insuficient 
de resurse umane

Raport 
întocmit în 

termen

Serviciu! de control 
şi verificare
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1.2.4. Examinarea şi aprobarea 
raportului Piaţa serviciilor de audit 
pentru anul 2016

Până la 30 
- 1 iunie :

Neconvocarea 
■şedinţei; 

Nerespectarea 
cvorumului; 
Timp redus 

pentru examinare

Raport
aprobat

1 Consiliu! de 
supraveghere a 

activitătii de audit

1.3. M onitorizarea 
procesului de certificare şi 
instruire profesională continuă 
a auditorilor şi stagiarilor

1:3.1. Participarea în calitate de 
observator la examenele de calificare a 
auditorilor . - : ,

Pe parcursul 
anului

Neparticipâre în 
urma apariţiei 

situaţiilor 
neprevăzute

Proces-verbal
semnat

Consiliul de 
supraveghere a 

activităţii de audit, 
Serviciul de control 

şi verificare

1.3.2. Prezentarea spre exam inare a 
cererilor de contestare cu privire la 
rezultatele examenelor de calificare

in decurs de 30 Insuficienţa
zile din timpului

momentul preconizat pentru
primirii întocm irea

contestării Notelor
informative;

Num ăr
insuficient de

resurse umane;
Informaţie

necompletă

Notă
informativă
întocmită

Serviciul de control 
şi verificare

1.3.3. Examinarea cererilor de contestare 
cu privire la rezultatele exam enelor de 
calificare

In decurs de 30 
zile din 

momentul 
parvenirii 
cererii de 
contestare

N econvocarea 
şedinţei; 

Nerespectarea 
cvorumului; 
Timp redus 

pentru examinare

Decizii 
aprobate în 

termen

Consiliul de 
supraveghere a 

activitătii de audit

1.3.4. In fo rm area  pe ti ţ iona ru lu i ,  

M in is te ru lu i F inan ţe lo r  d e sp re  d e c iz ia

In decurs  de  5 

zile de la

Insuficienţa
t im p u lu i

Scrisori 

în to c m ite  în

Serviciul de con tro l
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Consiliului adoptată în urm a examinării adoptarea.. preconizat pentru termen şi verificare
cererilor de contestare cu privire la deciziei întocm irea
rezultatele exam enelor de calificare: scrisorilor;

N um ăr insuficient 
de resurse umane

. . . .  ........ :  ’  -  - 7  .................. 1.3.5. întocmirea Listei societăţilor de Până la 01 Neprezentarea în Listă Serviciul de control
î  ,  .  ' f  r> * •  ' audit. auditorilor întreprinzători.: ; . 

individuali care pot avea stagiari
.... ..iurtie termenul prevăzut întocmită în şi verificare -

a Informaţiei 
privind  

respectarea 
procedurilor de 

control al calităţii 
lucrărilor de 

audit

termen

1.3.6. Aprobarea Listei societăţilor de Până la 25 Neîntrunirea Listă Consiliul de
audit, auditorilor întreprinzători iunie membrilor aprobată în supraveghere a
individuali care pot avea stagiari Consiliului în 

şedinţă; 
Nerespectarea 
cvorumului;

termen activităţii de audit

1.3.7. M onitorizarea procesului de Pe parcursul Insuficienţa Notă Serviciul de control
instruire profesională continuă a anului informaţiilor informativă şi verificare
auditorilor, inclusiv a cursurilor privind procesul întocmită
suplimentare realizate de organizaţiile şi de instruire
instituţiile corespunzătoare profesională 

continuă a 
auditorilor şi a 

cursurilor 
suplimentare
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........ .............................................................................. . • - ............... —-

.1.3,8. Monitorizarea procesului de
•instruire profesională-contiimă a 
Stagiarilor ; ..... . v  ■■■:- •

:
...... ■ , ; . . .  . ,, , . . . . ; • . r ; 4 '•

Pe parcursul 
anului ....

;..Lipsa
: .informaţiilor 

privind procesul 
de instruire 
profesională
continuă a —...
stagiarilor

N o tă .....
informativă
întocmită

Serviciul de control 
şi verificare

Obiectiv nr.2
Perfecţionarea legislaţiei în vigoare în domeniul activităţii de audit în vederea constituirii unui cadru normativ 
performant

2.1. Participarea la procesul 
de perfecţionare a legislaţiei în 
vigoare aferentă activităţii de 
audit

2.1.1. Examinarea proiectelor de acte 
normative aferente activităţii de audit şi 
prezentarea propunerilor de rigoare.

în decurs de 
cel mult 30 

zile din 
momentul 
parvenirii 

proiectului de 
act normativ

Competenţă
profesională
neadecvată;

Nerespectarea 
termenului urma 

apariţiei situaţiilor 
neprevăzute

Proiect 
examinat şi 

avizat

Consiliul de 
supraveghere a 

activităţii de audit

2.2. Revizuirea actelor 
normative în baza cărora se fac 
controalele externe la 
societăţile de audit, auditorii 
întreprinzători individuali

A

2.2.1. Întocmirea şi prezentarea spre 
examinare Consiliului Notei privind 
principalele divergenţe contestate de 
societăţile de audit, auditorii întreprinzători 
individuali

Pe parcursul 
primului 

semestru al 
anului 2017

Insuficienţa 
resurselor umane; 

Nerespectarea 
termenului urma 

apariţiei situaţiilor 
neprevăzute

Nota 
întocmită în 

termen

Serviciul de control 
şi verificare

2.2.2. Organizarea meselor rotunde, cu 
participarea Ministerului Finanţelor, organ 
de stat abilitat cu dreptul de reglementare a 

activităţii de audit, reprezentat prin 
Direcţia reglementarea contabilităţii şi

Pe parcursul 
primului 

semestru al 
anului 2017

Indisponibilitatea
participanţilor;

Insuficienţa 
resurselor umane

Mese
rotunde

organizate

Consiliul de 
supraveghere a 

activităţii de audit;

Serviciul de control



audituiui în sectorul corporativ şi a 
societăţii civile în scopul examinării 

subiectului specificat la pct.2.2.1.

şi verificare

r+^ss^-siis- - ir'yiî- ■’■■'■ ~ »

2.2.3.-O rganizarea unui grup de lucru, cu 
participarea reprezentanţilor M inisterului 
Finanţelor şi a societăţii civile în scopul 

exam inăriisubiectului specificat la

Pe parcursul 
primului 

Semestru al 
anului 2017

Nerespectarea 
termenului urma 

apariţiei situaţiilor 
neprevăzute

Grup de 
lucru

organizat

Consiliul de 
supraveghere a 

activităţii de audit; 
Serviciul de control 

şi verificare

2.2.4. Prezentarea propunerilor de 
m odificarea actelor norm ative privind 
controlul extern la societăţile de audit, 
auditorii întreprinzători individuali întru 
perfecţionarea procesului de supraveghere 
a activităţii de audit desfăşurată de aceştia

Pe parcursul 
primului 

semestru al 
anului 2017

Lipsa
propunerilor

Scrisori cu 
propuneri 

către 
M inisterul 
Finanţelor

Consiliul de 
supravegherea 

activităţii de audit;

Obiectiv nr.3
Transparenţa Consiliului de supraveghere a activităţii de audit

3.1. Asigurarea transparenţei 
activităţii desfăşurate de 
Consiliul de supraveghere a 
activităţii de audit

3.1.1. Elaborarea Raportului anual de 
activitate a Consiliului de supraveghere a 
activităţii de audit pentru anul 2016

Ianuarie -  
februarie

Nerespectarea 
term enului de 

realizare în urma 
apariţiei situaţiilor 

neprevăzute

Raport 
elaborat în 

termen

Serviciul de 
control şi 
verificare

3.1.2. Examinarea şi aprobarea Raportului 
anual de activitate a Consiliului de 
supraveghere a activităţii de audit pentru  
anul 2016

Prima şedinţă a 
anului 2017

Neconvocarea
şedinţei;

N erespectarea
cvorumului;

Raport 
aprobat în 

termen

Consiliul de 
supraveghere a 

activităţii de audit

3.1.3. Publicarea pe pagina weh a 
Consiliului a Planului de acţiuni pentru  
201 7 ,  a Raportului anual de activitate a

Pe parcursul 
anului

Deficienţe
tehnice;

Nerespectarea

Pagina
web

actualizată

Serviciul de 
control şi 
verificare



-7;— — .------r,r .....................

Consiliului pentru anul 2016, a raportului 
Piaţa serviciilor de audit pentru anul 2016”, 
a Listei societăţilor de audit,: auditorilor 
întreprinzători individuali care po t avea 
stagiari, precum şi a altor acte 
administrative adoptate de Consiliu

term enului de 
realizare; 

Num ăr 
insuficient de 

resurse umane

■ :■...........

3.2. Asigurarea informării 
auditorilor; societăţilor de audit, 
auditorilor întreprinzători 
individuali

3.2.1. Publicarea inform aţiilor de interes 
public pe padina csaa@ mf.gov.md

Pe parcursul 
anului

Deficienţe 
tehnice; 

Num ăr insuficient 
de resurse umane

Pagina
web

actualizată

Serviciul de ..
control şi 
verificare

3.3. Asigurarea bunei activităţi 
în vederea respectării atribuţiilor 
Consiliului de supraveghere a 
activităţii de audit

3.3.1. Elaborarea Propunerilor de buget 
pentru anul 2018 prezentat spre aprobare 
Ministerului Finanţelor

Pe parcursul 
anului

Deficienţe 
tehnice; 

Num ăr redus de 
resurse umane

Propuneri
prezentate

Serviciul de 
control şi 
verificare

3.3.2. Executarea devizului de cheltuieli în 
vederea remunerării specialiştilor din 
Serviciul de control şi verificare, a 
membrilor Consiliului de supraveghere a 
activităţii de audit în perioada examinării 
actelor normative aferente activităţii de audit 
şi participării lor la şedinţele Consiliului

Pe parcursul 
anului

Deficienţe 
tehnice; 

N erespectarea 
termenului de 

realizare

Deviz
executat

Serviciu! de 
control şi 
verificare

Preşedintele Consiliului Veronica VRAGALEVA, 
viceministru finanţelor
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