
 

AVIZ 

cu privire la Proiectul de Hotărâre a Guvernului „ Cu privire la aprobarea modific ărilor şi 
completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire 
la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit” 

 
Nr. Pct. Comentarii şi recomandări 

1. 75 Cu referire la modificările introduse la pct.75 al Hotărârii Guvernului nr.1450 propunem următoarele: 
• de exclus a doua propoziţie de la lit. a); 
• la lit. c) de înlocuit cuvintele „în domeniul auditului” cu cuvintele „în domeniul profesional (audit, contabilitate, impozite)”; 
• de adăugat lit. d) cu următorul conţinut: „elaborarea şi publicarea de materiale de specialitate – se echivalează 4 ore/publicaţie. 

Confirmarea acestor ore se va face dacă publicaţia va avea minim 3 pagini.”; 
• de modificat conţinutul propoziţiei a doua a paragrafului ce succedă punctul c) actual, în modul următor: cuvintele „activităţile enumerate 

la lit. b) şi c)” de înlocuit cu cuvintele „activităţile enumerate la lit. b), c) şi d)”; 
• de completat paragraful ce succedă punctul c) actual cu o nouă propoziţie cu următorul conţinut:”În cazul în care auditorul nu practică 

activităţile menţionate la lit. b), c) şi d), minimul de 40 ore academice va fi acumulat prin efectuarea activităţilor stipulate la lit. a). 
• de înlocuit ultima propoziţie a pct. 75 cu următoarea propoziţie „Confirmarea orelor de instruire profesională acumulate conform cerinţelor 

stipulate la lit. b), c) şi d) se face în mod individual de fiecare auditor prin prezentarea secretarului Comisiei a dovezilor de acumulare a 
orelor respective, nu mai târziu de 31 ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar.” 

2. 78 Considerăm necesară introducerea unei modificări la pct. 78 al Hotărârii Guvernului nr.1450, şi anume: 
• în prima propoziţie după cuvintele „cu instruire profesională continuă” de adăugat cuvintele „din Republica Moldova”. 

3. 781 Recomandăm includerea unui nou pct. 781 cu următorul conţinut: 
• „Auditorii care au participat la cursurile de instruire profesională desfăşurate de către organizaţiile şi instituţiile profesionale internaţionale 

confirmă orele de instruire în baza atestatului/adeverinţei de participare care trebuie sa includă cel puţin următoarele: 
a) denumirea organizaţiei/instituţiei profesionale care a organizat cursul; 
b) numele şi prenumele auditorului; 
c) tematica cursului; 
d) numărul de ore. 
Confirmarea orelor de instruire profesională la nivel internaţional se face în mod individual de fiecare auditor/organizaţie de audit prin 
prezentarea secretarului Comisiei a dovezilor de acumulare a orelor respective, nu mai târziu de 31 ianuarie a anului ce urmează după 
anul de gestiune.” 

4. 3 alin 6 Considerăm oportun de a completa punctul dat cu cuvintele: 



• „și engleză” 
5. 3 alin 7 Considerăm necesar de a exclude prevederea: 

• „confirmarea certificatului internaţional al contabilului profesionist de către organul abilitat care l-a eliberat” 
6. Aditional Propunem să fie introdusă următoarea  normă: 

• “Atât pentru persoanele străine, cât şi pentru cetăţenii Republicii Moldova este posibilă echivalarea examenelor susţinute deja 
la o serie de discipline în cadrul instituţiilor internaţionale de profil (de calificare a contabilului profesionist), chiar dacă la 
momentul depunerii cererii pentru admiterea la examenele de calificare la nivel naţional persoanele date nu au finalizat / 
susţinut toate examenele pentru obţinerea certificatului internaţional al contabilului profesionist.” 

 


