
 

 

RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA-2020 

Introducere 

AUDITEVAL CONSULTING SRL Bacau in calitate de societate de audit care efectueaza 

misiuni de audit statutar al conturilor anuale ale unor entităţi de interes public isi publica raportul de 

transparenţă în conformitate cu cu prevederile art. 29, al.14 din Legea 162/ privind auditul statutar al 

situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate si prevederile art. 13 al 

Regulamentului UE nr. 537/2014 privind cerintele specifice referitoare la auditul statutar al 

entitatiilor de interes public. 

 Acest raport privind transparenta prezinta modul de organizare al societatii noastre, 

sistemele de control al calitatii si modul in care aplicam dispozitiile Legii 162 privind auditul 

statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate. 

Toate informatiile furnizate in prezentul raport se refera la situatia societatii la 31.12.2019. 

 

 Forma juridica si asociatii  

AUDITEVAL CONSULTING SRL  este constituita in baza Legii 31/1990 ca societate 

comerciala cu raspundere limitata, fiind inmatriculata la ORC Bacau in anul 2008. 

Structura capitalului social este urmatoarea: 

Dascalu Maricel  90 % 

Dascalu Elena       5 % 

Nastasa Ilie            5 % 

Capital social subscris: 200 lei, integral varsat. 

AUDITEVAL CONSULTING SRL  este membră C.A.F.R (Camera Auditorilor Fnanciari din 

România) din anul 2009 cu Autorizaţia  de  funcţionare  nr. 865, membră ASPAAS cu autorizatia 

FA 865. Firma noastră abordează practica auditarii dintr-o perspectivă a cerinţelor contabile, de 

audit,  şi consultanţă fiscală. 

 Îmbunătăţim constant experienţa noastră, actualizându-ne în permanenţă cunoştinţele  cu 

 evoluţiile  recente din contabilitate, fiscalitate, audit, legislatie. Suntem orientaţi către rezultat, iar 

succesul clientului reprezintă măsura reală a serviciilor prestate de noi.   

 



3. Descrierea structurii de guvernanta a firmei de audit 

 

Societatea este condusa de un administrator. Administratorul  AUDITEVAL CONSULTING SRL  

este Dascalu Maricel si conform Actului constitutiv al societatii, Administratorul are drepturi 

depline in a reprezenta si conduce societatea. 

 

3.1 Descrierea retelei si a acordurilor legale si structurale din retea 

 

Firma AUDITEVAL CONSULTING SRL  nu face parte dintr-o reţea, in sensul definitiei din Legea 

162/2017 privind auditul statutar de la art.2. alin.21. 

 

4. Descrierea sistemelor interne de control al calitatii existente in firma de audit si declaratia 

organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea functionarii acestora 

 

SC AUDITEVAL CONSULTING SRL a stabilit, documentat, implementat şi menţinut un 

sistem de management al calităţii, urmărind îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia, în 

conformitate cu prevederile standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2008. 

Sistemul de management al calitatii implementat include si un sistem de control al calitatii 

activitatii de audit, care se refera la politicile si procedurile care abordeaza responsabilitatile 

conducerii pentru acest sistem, cerintele etice, acceptarea clientilor si a misiunilor si continuarea 

acestora, resursele umane, performanta in cadrul misiunilor si monitorizarea, in conformitate cu 

cerintele standardului de referinta ISQC 1– Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri 

şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe. 

 

Sistemul de control al calităţii activităţii de audit din cadrul firmei include următoarele secţiuni: 

 Responsabilităţile conducerii privind sistemul de control al calităţii 

 Cerinţe etice 

 Resurse umane 

 Acceptarea clienţilor sau continuarea relaţiilor cu aceştia 

 Realizarea misiunilor 

 Monitorizarea 

 

Scopul monitorizarii sistemului de control al calitatii din cadrul firmei este acela de a oferi o 

evaluare a: 

 Respectarii in activitate a standardelor profesionale si cerintelor legale si de reglementare. 

 Elaborarii adecvate si implementarii eficiente  a sistemului de control al calitatii. 

 Aplicarii adecvate a politicilor si procedurilor de control al calitatii, astfel incat rapoartele emise 

de firma sau de partenerii de misiune sa fie adecvate circumstantelor. 

 

In cadrul firmei se efectueaza activitati de revizuire a controlului calitatii pentru urmatoarele 

misiuni: 

 Auditarea situatiilor financiare ale entitatilor la care s-au identificat riscuri crescute de frauda si 

denaturari semnificative. 

 Auditarea situatiilor financiare ale entitatilor de interes public. 

 Auditarea situatiilor financiare a entitatilor care fac parte din grupuri. 

 Efectuarea procedurilor agreate, in cadrul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile. 

 

Revizuirea controlului calităţii misiunii include: 

  Discutarea aspectelor semnificative cu partenerul de misiune. 

 Revizuirea situatiilor financiare sau altor informaţii relevante precum şi a raportului propus. 

 Revizuirea documentaţiei misiunii selectate, care face referire la raţionamentele semnificative şi 

la concluziile formulate de echipa misiunii. 

  Evaluarea concluziilor la care s-a ajuns in formularea raportului si stabilirea daca  raportul 



propus este adecvat. 

 

Această analiză este efectuată de către un inspector independent al controlului calităţii misiunii. În 

orice împrejurări în care este realizată o revizuire a controlului calitatii, raportul misiunii nu trebuie 

datat până când aceasta nu este finalizată. Politica firmei este ca partenerul misiunii să rezolve 

problemele semnalate de către inspectorul controlului calitatii, astfel încât acesta din urmă să se 

declare satisfăcut, înainte de datarea raportului misiunii. 

Revizuirea controlului calităţii pentru auditurile situaţiilor financiare ale entităţilor cotate si de 

interes public include luarea în considerare si a următoarelor aspecte:  

 Evaluarea echipei misiunii  în ceea ce priveşte independenţa firmei în respectiva misiune;  

 Daca a avut loc o consultare adecvata cu privire la problemele legate de diferentele de opinie 

sau alte probleme dificile sau discutabile si concluziile rezultate in urma acelor consultari.  

 Daca documentatia selectata pentru revizuire reflecta activitatea efectuata in legatura cu 

rationamentele semnificative si daca sustine concluziile formulate. 

 Riscurile semnificative identificate pe durata misiunii (în conformitate cu ISA 315 Înţelegerea 

Entităţii şi a Mediului său şi Evaluarea Riscului unor Erori Semnificative) şi răspunsurile la 

aceste riscuri (în conformitate cu ISA 330 “Procedurile Auditorului ca Răspuns la Riscurile 

estimate) inclusiv evaluarea de către echipa misiunii în ceea ce priveşte riscul de fraudă). 

 Raţionamentele făcute, în special cu privire la pragul de semnificaţie şi la riscurile 

semnificative. 

 Semnificaţia şi dispoziţiile privind denaturarile corectate şi necorectate identificate in timpul 

misiunii. 

 Aspectele care urmează să fie comunicate conducerii sau persoanelor însărcinate cu guvernanţa 

şi, acolo unde este cazul, altor părţi interesate, cum sunt organismele de reglementare.  

 Gradul de adecvare al raportului auditorului care urmează să fie emis. 

 

Revizuirea nu micşorează responsabilităţile partenerului de angajament. Inspectorul controlului 

calitatii efectuează revizuirea în timp util, în etapele potrivite din timpul misiunii, astfel încât 

problemele semnificative să poată fi rezolvate prompt înainte de emiterea raportului. 

 

Atunci când persoana responsabilă cu controlul calităţii face recomandări pe care partenerul de 

angajament nu le acceptă şi problema nu este rezolvată astfel încât sa-l mulţumească pe cel 

însărcinat cu revizuirea, raportul de audit nu va fi emis până când problema în discuţie nu este 

rezolvată prin aplicarea procedurilor firmei în ce priveşte diferenţele de opinie. 

 
Analiza de asigurare a calitatii misiunii de audit 

 

Toate rapoartele legate de servicii de asigurare – inclusiv rapoarte de audit statutar asupra 

conturilor anuale sau asupra conturilor anuale consolidate ale entităților de interes public – 

sunt supuse unei analize de asigurare a calității misiunii înainte de emiterea raportului. 

Această analiză este efectuată de către un partener de audit al firmei. 

Analiza de asigurare a calitatii misiunii include o revizuire a rapoartelor de audit, a documentelor 

care au stat la baza intocmirii acestora, a procedurilor de audit si a altor documente, dupa caz. De 

asemenea, aceasta include si o discutie cu auditorul financiar  care conduce misiunea de audit cu 

privire la aspectele semnificative identificate in timpul realizarii misiunii. 

Rapoartele de audit pentru angajamentele entitatilor cotate sunt emise numai dupa ce 

responsabilul cu revizuirea calitatii s-a asigurat de respectarea Standardelor Nationale si 

Internationale de Audit, a Standardului de referinta in domeniul calitatii si a altor norme si 

regulamente relevante. 

 

 

 

 



 

Declaratia organului administrativ sau de conducere asupra eficacitatii conducerii 

Sistemului 

 

Administratorul  AUDITEVAL CONSULTING SRL se declara multumit ca sistemul 

intern de asigurare a calitatii descris mai sus functioneaza eficient, ca intreg personalul firmei de 

audit respecta standardele profesionale aplicabile si cerintele de reglementare si legale si ca 

rapoartele e audit emise sunt corespunzatoare in circumstantele date. 

 

5. Indicarea datei la care a avut loc ultima verificare independenta pentru asigurarea calitatii 

 

Ultima verificare independenta externa privind asigurarea calitatii efectuata de Camera Auditorilor 

Financiari a fost efectuata in data de 17.05.2016, in urma careia s-a primit calificativul A. 

Ultima analiza interna privind asigurarea calitatii a fost efectuata in decembrie 2019. 

 

6. Lista entitatilor de interes public pentru care au fost efectuate audituri 

statutare pentru exercitiul  financiar 2019 in 2020 

-PARC INDUSTRIAL HIT/In reoeganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement   

 

7. Declaratia privind practicile de independenta ale firmei, care confirma de asemenea 

efectuarea unei analize interne de conformitate cu privire la independenta 

 

Fiecare profesionist al firmei semneaza anual o declaratie de independenta inainte de 

semnarea contractului de audit. Declaratii similare sunt obtinute de la angajatii care parasesc 

unitatea sau de la cei noi. 

In plus, responsabilul cu revizuirea calitatii efectueaza anual inspectii privind respectarea 

independentei membrilor echipei de audit. 

 

8. Declarație privind politica urmată de firma de audit în ceea ce privește pregătirea continuă 

și înregistrarea auditorilor statutari care efectuează audituri în numele și din partea firmei de 

audit 

 

AUDITEVAL CONSULTING SRL asigură un proces de pregătire continuă pentru toți 

auditorii statutari înregistrați, precum și pentru întregul personal profesional de audit. Programul de 

pregătire continuă cuprinde atât sesiuni de instruire interna cât și cursuri de instruire externe și 

cursuri organizate de ASPAAS si  Camera Auditorilor Financiari din România.  

Societatea monitorizează continuu și înregistrează stadiul cursurilor de pregătire internă și 

externă urmate de toți angajații. Toți auditorii statutari înregistrați respectă cerințele obligatorii 

suplimentare de continuare a pregătirii stabilite de ASPAAS si Camera Auditorilor Financiari din 

România. 

 

9. Informatii financiare care indica importanta firmei de audit  

 

Veniturile  SC AUDITEVAL CONSULTING SRL din activitatea de audit pentru anul 2019 sunt 

urmatoarele: 

Audit statutar…………….………………………..15.000 lei 

Servicii conexe………..……………………….. ..131.065 lei 

Total……………………………………..………146.065 lei 

SC AUDITEVAL CONSULTING SRL nu furnizeaza servicii de consultanta fiscala. 

 

SC AUDITEVAL CONSULTING SRL                                                                 Iunie 2020 

Dascalu Maricel 


