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Către: Dorel NOROC 

Secretar de stat, Ministru al Finanțelor 

 

Către: Vitalie  VALCOV  

Director general, Biroul Național de Statistică 

 

Nr. 68 din 8 iunie 2020 

  

Ref.: Solicitare de întrevedere cu comunitatea de auditori ai AmCham Moldova 

 

Stimate Domnule secretar de stat, 

Stimate Domnule director general, 

 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 

continuare „AmCham Moldova”). 

 

Prin prezenta, solicităm respectuos acceptarea unei întâlniri online cu comunitatea de auditori – membri 

ai AmCham Moldova pentru a pune în discuție subiecte relevante activității comunității de auditori, 

inclusiv: 

a. Clarificarea unor aspecte ce țin de aplicarea / non-aplicarea taxelor specificate în art.39 din 
Legea 271/2017. În special, aici vorbim despre: 

✓ aplicarea/neaplicarea taxelor în cadrul (i) auditului informațiilor financiare pregătite 
pentru scopuri de consolidare cu emiterea opiniei de audit doar către auditorul de grup, 
(ii) în cadrul auditului informațiilor financiare pregătite cu scop special (ISA 800, ISA 805), 
(iii) în cadrul angajamentelor de proceduri convenite si emiterea raportului de constatări 
efective (ISRS 4400), precum și (iv) misiunile de asigurare, altele decât auditurile sau 
revizuirile informațiilor financiare/situațiilor financiare (ISAE 3000). Din punctul nostru 
de vedere, aceste informații financiare nu reprezintă un set complet de situații financiare 
și nu se încadrează în definiția de situații financiare din Legea contabilității și raportării 
financiare 287/2017 și, în consecință ,nu ar trebui aplicate taxe pentru emiterea opiniilor 
de audit în cadrul acestor tipuri de audit.  

✓ cum urmează să se procedeze, în cazul în care pentru auditarea anumitor seturi 
financiare nu este prevăzută aplicarea taxei, dar aceasta a fost achitată din cauza lipsei 
de claritate. Se va prevedea vreun mecanism de compensare sau restiture? 

b. Clarificarea (eventual - revizuirea) listei serviciilor restricționate, în special a celor fiscale, 
incompatibile cu serviciile de audit, specificate în art.21 alin.(7) din Legea 271/2017. După cum 
este formulată Legea nu este clar dacă orice serviciu fiscal prestat entității auditate este interzis, 
sau doar cele enumerate în art.21 alin. (7) pct. a) din Legea menționată supra. 

c. Modul în care urmează a fi aplicate prevederile Legii 271/2017, în cazul în care prevederile 
specificate în aceasta vin în contradicție cu prevederile Standardelor Internaționale de Audit; 

d. Procedura de control al calității, prevăzută la art.24 alin. (5)-(6) din Legea 271/2017, care ar 
urma a fi făcut de un alt auditor sau o altă entitate, ar trebui revăzută în sensul excluderii din 
rândul entităților ce ar urma să treacă acest proces, a celor mari (să rămână doar cele de interes 
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public). Aceasta este necesar, deoarece conform practicilor internaționale desemnarea unui 
auditor responsabil pentru controlul calității se aplică doar pentru auditul entităților de interes 
public, ceea ce reprezintă o înăsprire față de practicile internaționale, și această măsură 
îngreunează procesul de audit și generează costuri suplimentare care ulterior sunt dificil de 
refacturat entităților auditate și de asemenea generează riscuri legate de depășirea termenelor 
de raportare; 

e. Reglementarea modului de prezentare a avizului auditorului privind coerenţa dintre raportul 
conducerii şi situaţiile financiare, şi corespunderea cu prevederile legislaţiei (art.28 alin.(3) din 
Legea 271/15.12.2017), în cazul în care la data emiterii raportului auditorului nu a fost aprobat 
raportul conducerii. 
Astfel, conform art. 33 alin.(3) al Legii 287/2017,  entitatea are obligaţia să prezinte raportul 
conducerii în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune. Dacă, conform 
contractului de audit, raportul auditorului trebuie să fie prezentat acționarilor/proprietarilor, de 
exemplu, pînă la 28 februarie, la această dată, în cazul perioadei de gestiune anul calendaristic, 
raportul conducerii încă nu este prezentat, Entitatea avînd dreptul să-l prezinte pînă la 30 aprilie, 
în temeiul legii. Prin urmare, auditorul nu poate prezenta, la data emiterii raportului auditorului, 
aviz privind coerenţa dintre raportul conducerii şi situaţiile financiare, şi corespunderea cu 
prevederile legislaţiei. În acest caz, auditorul ar trebui să prevadă în raport că nu a emis avizul 
respectiv în lipsa prezentării acestuia de către conducere (ISA 720.A20). 

f. Expunerea Ministerului referitor la interdicția enunțată de CSPA de a include in raportul 
auditorului a paragrafului „Alte aspecte” conform prevederilor ISA 706.10 care limitează 
responsabilitățile auditorului față de persoane terțe (Bannerman case). Niciun ISA nu interzice 
comunicarea de către auditor a limitării responsabilității auditorului doar față de acționari. 

g. Extinderea termenului de prezentare a raporturilor de audit asupra situațiilor financiare până 
la 30 iunie 2020. În calitate de argumentare fiind utilizată cea indicată în scrisorile 18 și 19 ale 
AmCham din 18 februarie 2020, adresate Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică. 

 
AmCham Moldova își poate asigura angajamentele ce țin de aspectele logistice ale unei astfel de întâlniri 
online. 
 
Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager în calitate de persoană de contact din 
partea AmCham Moldova (veronicasireteanu@amcham.md) pentru ulterioara interacțiune la acest 
subiect.  
 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

Cu respect,  

 
Mila Malairău  
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  
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