
      Anexa nr.1 la scr. 053 din 22.03.2019 

SINTEZA 

 propunerilor membrilor ACAP RM 

privind  REGULAMENT cu privire la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor) 
 

Numărul 

punctului, care 

se propune spre 

modificare sau 

completare 

Propunerile de modificare şi completare Expunerea explicită a motivelor şi argumentul propunerilor de modificare şi 

completare 

1 2 3 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

Pct. 5 Entitatea de audit care efectuează auditul unui asigurător 

(reasigurător) trebuie să dispună de auditori care dețin certificat de 

calificare al auditorului în domeniul asigurărilor, eliberat de 

autoritatea de supraveghere. 

 

De modificat fraza „autoritatea de supraveghere” în „organele 

competente” 

În prezent există în circulație certificate emise pe un termen 

nelimitat de către Ministerul Finanțelor RM în anul 2008. La situația 

din 01.01.2019 se numără 13 certificate, număr semnificativ din total 

certificatele emise în domeniul auditului participaților 

profesionaliști la piața asigurărilor. 

 

II. CERINȚE FAȚĂ DE ENTITATEA DE AUDIT 

Pct. 9 Membrii echipei entității de audit desemnate pentru misiunea de audit 

întrunesc cumulativ următoarele exigențe: 

1) cel puţin un auditor din echipa entității de audit dispune de 

experienţă de minimum 3 ani în domeniul auditului situaţiilor 

financiare conform standardelor internaţionale de raportare 

financiară (în continuare – SIRF); 

2) cel puțin un auditor din echipa entității de audit dispune de 

experiență de minimum 3 ani în domeniul auditului situațiilor 

financiare ale entităților de interes public;  

3) cel puțin un auditor din echipa entității de audit dispune de 

certificat de calificare al auditorului în domeniul asigurărilor eliberat 

de autoritatea de supraveghere; 

 

De modificat fraza „ autoritatea de supraveghere” în „organele 

competente” 

Identic cu pct.5 



 

Pct. 15 După obiectul şi sfera de aplicare a auditului, contractul privind 

prestarea serviciilor de audit, având în vedere specificul activității de 

asigurare desfășurată, va conține după caz: 

 

De completat după fraza „serviciilor de audit” cu textul “și a 

serviciilor conexe de audit” 

Pct. 16 Adunarea generală a acționarilor a fiecărui asigurător (reasigurător), 

până la data de 31 iulie a anului curent, va confirma entitatea de audit 

pentru auditul perioadei de gestiune curente. Cererea pentru obținerea 

aprobării entității de audit se prezintă autorității de supraveghere de 

către asigurător (reasigurător), în termen de 20 de zile lucrătoare de 

la închiderea adunării generale a acționarilor, cu anexarea 

următoarelor documente și informații: 

 

7) copia contractului de asigurare de răspundere civilă pentru riscuri 

de activitate profesională, încheiat de către entitatea de audit. 

 

De completat după fraza „entitatea de audit” cu textul “ sau dovada  

constituirii provizionului privind asigurarea riscului de audit” 

 

Prevederea dată restricționează cerințele legale.  

Potrivit art. 26 din Legea 271/2017 este posibilă și formarea unei 

rezerve:  

b) constituie provizioane în mărime de minimum 15% din venitul 

din vânzări în perioada de gestiune aferentă auditului. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor 149 

din 22.11.2010 Societatea de audit, auditorul întreprinzător 

individual constituie provizioane pentru asigurarea riscului de audit 

trimestrial/anual sau la momentul constatării venitului vânzărilor 

aferent auditului rapoartelor financiare/situaţiilor financiare anuale 

şi/sau  rapoartelor financiare/situaţiilor financiare anuale consolidate  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336793 

Pct.18 Autoritatea de supraveghere, în termen de 30 de zile lucrătoare de la 

data primirii setului complet de documente şi informaţii specificate 

la pct.16, aprobă cu emiterea avizului respectiv sau refuză să aprobe 

entitatea de audit nominalizată, informând în scris asigurătorul 

(reasigurătorul) despre decizia sa. 

În redacția curentă, termenul de 30 de zile nu se aplică avizului emise 

în conformitate cu punctul 17. 

Ulterior, în text, nu este indicat termenul pentru eliberarea Avizului 

CNPF în conformitate cu art. 17. În acest context propunem de 

completat după “specificate la pct. 16” cu textul “sau setul specificat 

la pct. 17”. 

Pct. 25 În cazul în care, entitatea de audit nu-şi îndeplineşte în mod 

corespunzător atribuţiile legale, inclusiv nu mai întruneşte condiţiile 

specificate la pct.8-9 şi/sau nu mai respectă cerinţele de conduită etică 

și profesională, autoritatea de supraveghere acordă o perioadă pentru 

înlăturarea neconformărilor şi deficienţelor constatate. 

 

De completat după fraza „conduită etică și profesională” cu textul “, 

conform Codul etic al profesioniștilor contabili emis de IFAC”. 

 IV. AUDITUL ÎN SCOP DE SUPRAVEGHERE 

Pct. 33 Potrivit art.40 alin.(7) din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, 

autoritatea de supraveghere solicită asigurătorilor (reasigurătorilor), 

 

 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336793


după caz, dispunerea efectuării auditului în scop de supraveghere în 

unele din următoarele situații, fără a se limita la acestea:  

1) nerespectarea în orice mod a prevederilor actelor normative 

referitoare la activitatea de asigurare (reasigurare), punându-se în 

pericol onorarea obligaţiilor asumate faţă de asiguraţi (reasiguraţi); 

2) scăderea indicatorilor de performanță stabiliți prin actele 

normative ale autorității de supraveghere pe parcursul a 3 trimestre 

consecutive; 

 

 

 

 

În redacția noua al legii 407/2006 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/110233 sunt indicate 

4 trimestre. 

Pct. 34 Auditul în scop de supraveghere poate fi desfășurat simultan cu 

auditul situațiilor financiare sau separat de acesta, precum și de 

aceeași entitate de audit sau de o altă entitate de audit aprobată de 

autoritatea de supraveghere în condițiile prevăzute în prezentul 

Regulament. 

 

La finele punctului de a adăuga o propoziție: Misiunile auditului in 

scop de supraveghere sunt executate în conformitate cu Standardul 

Internațional privind Serviciile Conexe ISRS 4400 "Angajamente 

pentru îndeplinirea procedurilor convenite privind informațiile 

financiare" emise de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) 

 V. DOCUMENTAREA, COMUNICAREA  

ȘI OBLIGAȚIILE ENTITĂȚII DE AUDIT 
 

 Entitatea de audit va prezenta, în original, autorității de supraveghere 

și consiliului societății asigurătorului (reasigurătorului), cel  târziu la 

30 aprilie a anului următor celui auditat, Raportul cu privire la auditul 

situațiilor financiare, cu anexarea situațiilor financiare, scrisoarea 

adresată conducerii, și, după caz, Raportul asupra constatărilor 

efective aferente auditului în scop de supraveghere, care vor fi datate 

și semnate olograf de către conducătorul entității de audit și șeful 

echipei de audit, precum și Raportul/opinia semnată de către actuarul 

care a făcut parte din echipa de audit, şi vor conţine numele și 

prenumele persoanelor care le-au întocmit. În cazul în care perioada 

de gestiune pentru care s-a efectuat auditul este alta decât anul 

calendaristic, entitatea de audit va prezenta documentele specificate 

în acest punct conform clauzelor contractului de prestări servicii. 

 

De completat după fraza „efectuat auditul” cu textul „situațiilor 

financiare” 

După înțelegerea noastră, pentru auditul în scopuri de supraveghere, 

CNPF va stabili o perioada concretă pentru demararea procedurilor 

pentru fiecare caz separat, în deciziile emise în acest sens, reieșind 

din asta nu este necesară înaintarea informațiilor suplimentare pentru  

auditul în scopuri de supraveghere. 

 

Pct. 48 În termen de 4 luni de la încheierea anului financiar, asigurătorul 

(reasigurătorul) va publica pe pagina sa web oficială situațiile 

financiare individuale și/sau consolidate auditate complete (inclusiv 

notele explicative aferente) și Raportul de audit corespunzător. 

Asigurătorul (reasigurătorul) va asigura menținerea pe pagina sa web 

Pentru asigurători de viață propunem să extindem termenul de 

dezvăluirea situațiilor financiare până la 7 ani (acesta este un tip de 

asigurare pe termen lung), 3 ani nu oferă o dezvăluirea reprezentativă  

a dinamicei indicatorilor de bază al activității companiilor de 

https://www.google.com/url?q=http://www.legis.md/cautare/rezultate/110233&sa=D&ust=1553241837087000&usg=AFQjCNF7e4nJNXPZ50tbA7KeGy-lvALylg


 

oficială a situațiilor financiare complete auditate și Raportul de audit 

corespunzător pentru ultimii trei ani de activitate. 

 

asigurări, și anume a rezervelor de asigurare și a fondurilor de 

investiții al asigurătorului. 

VI. COMITETUL DE AUDIT 

Pct. 52 Membrii comitetului de audit sunt persoane cu funcții de răspundere 

și trebuie să corespundă cerințelor stabilite de actele normative ale 

autorității de supraveghere. 

 

Susținem includerea în noțiunea persoanelor cu funcții de răspundere 

și atragem atenție la necesitatea actualizării altor acte legislative. 

 

În prezent, contravine prevederilor din 

a) Legea cu privire la asigurări (nr. 407/2006) 
persoană cu funcţie de răspundere - persoană care, fiind 

învestită prin lege, statut sau act administrativ, îşi asumă 

obligaţii şi exercită de sine stătător sau în comun cu alte 

persoane atribuţii de dispoziţie în numele şi în contul 

asigurătorului, reasigurătorului sau brokerului de asigurare 

şi/sau de reasigurare, şi anume: membru al consiliului 

societăţii, al organului executiv, al comisiei de cenzori, 

contabil-şef, conducător al filialei etc. Numirea în funcție a 

membrului consiliului societății și al organului executiv se 

aprobă în prealabil de către autoritatea de supraveghere. 

Responsabilitățile membrilor consiliului societății și ai 

organului executiv nu pot fi transmise altor persoane; 

 

b) Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele 

cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor / 

reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id

=328033&lang=1 

 

se subînţeleg persoanele care, fiind învestite prin lege, statut 

sau act administrativ, îşi asumă obligaţii şi exercită de sine 

stătător sau în comun cu alte persoane atribuţii de dispoziţie, 

în numele şi în contul asigurătorului / reasigurătorului sau 

intermediarilor în asigurări: membru al consiliului societăţii, 

al organului executiv, al comisiei de cenzori, director 

financiar, administrator, actuar, contabil-şef, conducător al 

filialei. 

https://www.google.com/url?q=http://lex.justice.md/viewdoc.php?action%3Dview%26view%3Ddoc%26id%3D328033%26lang%3D1&sa=D&ust=1553241837104000&usg=AFQjCNHU4SvQqZgo58UsSOXLWyurTIJPZg
https://www.google.com/url?q=http://lex.justice.md/viewdoc.php?action%3Dview%26view%3Ddoc%26id%3D328033%26lang%3D1&sa=D&ust=1553241837104000&usg=AFQjCNHU4SvQqZgo58UsSOXLWyurTIJPZg

