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Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 875/2015 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a 

societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor 

financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni  

în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social   

------------------------------------------------------------ 
 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 875/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru 

auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe 

acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2015, nr. 347-360, art. 979) se modifică după cum 

urmează: 

1) în denumire și în tot textul  hotărîrii, după cuvintele  „întreprinderilor de 

stat” se completează cu cuvîntul „/municipale”, cuvintele „societăți de audit”, la 

orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „entități de audit”, la forma 

gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „anuale” se substituie cu cuvîntul 

„individuale”; 

2) în clauza de adoptare, textul „În scopul executării prevederilor art.131 

alin.(2) al Legii nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările şi 

completările ulterioare” se substituie cu textul „În temeiul art.11 alin.(2) din 

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441-450, 

art. 750)”; 

3) în Regulament: 

a) pe tot parcursul textului, cuvîntul „însărcinate” se substituie cu cuvîntul 

„responsabile”,  iar textul „Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind 

activitatea de audit”, la orice formă gramaticală, se substituie cu „Legea nr. 

271/2017 privind auditul situațiilor financiare”, la forma gramaticală 

corespunzătoare; 
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b) la punctul 3: 

textul „corespund criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare” se 

substituie cu textul „sînt înregistrate în Registrul public al entităților de audit în 

modul stabilit de Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare”;  

se completează cu un alineat cu următorul cuprins: 

„Dacă la concursul de selectare participă mai puțin de 3 entități de audit, 

concursul se repetă. În cazul în care după desfășurarea concursului repetat au 

participat, de asemenea, mai puțin de 3 entități de audit, concursul se desfășoară 

conform procedurii stabilite în Regulament”; 

c) punctul 7: 

la litera i), cifra „9” se substituie cu cifrele „26”; 

alineatul al doilea se abrogă; 

d)  la punctul 8, textul „art.7, art.8 şi art.11 din Legea nr.146-XIII din 16 

iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat” se substituie cu textul „art. 8 alin. 

(7) lit.q) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală”; 

e) la punctul 10, alineatul al doilea va avea următorul cuprins: 

„În cazul întreprinderilor de stat/municipale, fondatorul conform 

prevederilor art.7 alin. (2) lit. i) din Legea nr.246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și întreprinderea municipală confirmă entitatea de audit 

selectată de Consiliul de administrație, iar administratorul conform prevederilor 

art.9 alin.(1) lit.e) asigură efectuarea auditului situaţiilor financiare individuale şi 

încheie contractul de audit cu entitatea de audit selectată de Consiliul de 

administrație”; 

f) punctul 12 va avea următorul cuprins:  

 „12. Fondatorul/acționarul este în drept să solicite efectuarea analizei 

activității economico-financiare a entității, cu încheierea contractului privind 

efectuarea analizei activității economico-financiare a entității cu entitatea de 

audit, suplimentar prevederilor pct. 11.”; 

g) la punctul 13, ultima propoziție se exclude; 

h) la punctul 15, cuvintele „art.7 alin. (3)” se substituie cu cuvintele 

„art.27 alin.(2) și (3)”; 

i) punctul 19: 

la litera a), cuvintele „principiul independenței” se substituie cu cuvintele 

„cerinței de independență a auditorului”, iar cifrele „11” se substituie cu cifrele 

„21”; 

la litera b), cuvintele „principiului confidențialității informației” se 

substituie cu cuvintele „confidențialității și secretului profesional”, iar cifrele 

„13” se substituie cu cifrele „22”; 

litera c) va avea următorul cuprins: 

 „c) cerințelor față de organizarea activității și controlul calității auditului 

conform prevederilor art.23 și art.24 din  Legea nr.271/2017 privind auditul 

situațiilor financiare”;  

litera d), cifrele „35” se substituie cu cifrele „47”; 

lex:LPLP19940616146
lex:LPLP19940616146


3 

 

Y:\008\ANUL 2018\HOTARIRI\19950\19950-redactat-ro.doc 

j) la punctul 23, cifra „8” se substituie cu cifrele „28”, iar cuvintele 

„observații și paragrafele explicative” se substituie cu cuvintele „evidențiere a 

unor aspecte și paragrafele privind alte aspecte”; 

4) în anexa la Regulament,  coloana patru și elementul „Notă” se exclud. 

 

2.  Prevederile prezentei hotărîri intră în vigoare la 1 ianuarie 2019. 

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  
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