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Abstract. According to ISA 220 the quality control of the audit of the financial statements is based on the 

premise of applying the ISQC 1 requirements or the national requirements that are at least as rigorous. Although ISA 
220 is applicable to the audit missions of the financial statements, there are currently deficiencies in the implementation 
of an efficient mechanism for monitoring the quality of audit work. The present study aims, based on observations and 
queries, to materialize the aspects necessary to be reported in the process of monitoring the quality of audit works, as 
well as to identify criteria for appreciation of the level of improvement of the audit quality control system. Also, the 
study aims to specify the aspects that can be communicated within a social network in order to ensure compliance with 
the good international practices regarding the quality control of audit works. 
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Conţinutul lucrării 
Entitatea de audit ar trebui în continuu să ofere o asigurare rezonabilă că politicile şi 

procedurile referitoare la sistemul de control al calităţii sunt relevante, adecvate, funcţionează 
eficient şi sunt respectate în practică. Pentru supravegherea acestui proces este necesară efectuarea 
unei monitorizări permanente şi complexe a conformităţii politicilor şi procedurilor de control a 
calităţii lucrărilor de audit potrivit normelor în vigoare şi practicii internaţionale de audit. 

Actualmente, aspectele importante ale monitorizării calităţii lucrărilor de audit sunt stabilite 
prin intermediul actelor normative şi legislative şi promovate de practica autohtonă şi 
internaţională, care dezvăluie obiectul, scopul, subiectul, modalitatea şi transparenţa monitorizării. 

Monitorizarea calităţii lucrărilor de audit are ca obiect principal oferirea de informaţii cu 
privire la respectarea politicilor şi procedurilor de control a calităţii lucrărilor de audit prevăzute de 
următoarele acte normative şi legislative: 

a) Legea privind auditul situaţiilor financiare nr.271 din 15.12.2017 [1]; 
b) Standardul Internaţional pentru Controlul de Calitate (ISQC) 1, “Quality Control for 

Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other 
Assurance and Related Services Engagements” [4]; 
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c) Standardul Internaţional de Audit (ISA 220) „Quality Control for an Audit of Financial 
Statements” [5]. 

Obiectul monitorizării constituie politicile şi procedurile de control a calităţii lucrărilor de 
audit conform standardelor profesionale. Politicile şi procedurile de control a calităţii lucrărilor de 
audit sunt stabilite de ISQC 1 şi Standardul Internaţional de Audit 220 „Controlul calităţii lucrărilor 
de audit”, care reflectă acelaşi obiect al monitorizării: raportarea respectării politicilor şi 
procedurilor de control a calităţii lucrărilor de audit. 

Întrucît obiectul monitorizat definit de normele auditului autohton nu diferă de cel al practicii 
general-acceptate internaţionale, se consideră necesar de a fi specificate următoarele concretizări 
legate de genul informaţiilor raportate, ele fiind următoarele: 

- gradul de cunoaştere de către personalul firmei de audit a politicilor şi procedurilor de 
control a calităţii lucrărilor de audit; 

- nivelul de adaptare a politicilor şi procedurilor de control a calităţii la fiecare angajament 
de audit; 

- conformarea colaboratorilor societăţii de audit principiilor de independenţă, integritate, 
obiectivitate, profesionalism; 

- respectarea principiului competenţei profesionale şi a echităţii asumării responsabilităţilor 
la selectarea membrilor echipei de audit pentru fiecare angajament; 

- corespunderea experienţei acumulate şi nivelului de formare profesională a colaboratorilor 
societăţii de audit cu complexitatea lucrărilor de audit încredinţate; 

- supervizarea lucrările de audit, care oferă o asigurare rezonabilă că fiecare angajament de 
audit corespunde standardelor de calitate; 

- colaboratorii societăţii de audit implicaţi în angajamente de audit beneficiază de consultaţii 
profesionale pe măsura necesităţii; 

- evaluarea periodică a listei clienţilor existenţi şi potenţiali pentru a decide păstrarea şi 
acceptarea lor ţinînd cont asigurarea independenţei auditului, satisfacerea cerinţelor 
clientului şi prestarea serviciilor profesionale. 

Scopul monitorizării politicilor şi procedurile de control al calităţii, în cazul auditului 
financiar autohton conform legislaţiei este de a raporta eficienţa lor în conformitate cu declaraţia 
efectuată de organul executiv al societăţii de audit. Formularul oficial de raportare autohtonă a 
respectării politicilor şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit permite prezentarea 
declaraţiilor conducerii societăţii de audit cu privire la conformitatea acestora la normele activităţii 
de audit şi permite de a oferi o evaluare a nivelului de aderare la standardele profesionale şi la 
cerinţele de reglementare. 

Conform art.29 (1) al Legii privind auditul situaţiilor financiare nr.271 din 15.12.2017, 
entităţile de audit sunt obligate care efectuează auditul la entităţile de interes public prezintă 
Consiliului de supraveghere publică a auditului şi publică pe propriile pagini web oficiale, în termen 
de 4 luni de la sfîrşitul fiecărei perioade de gestiune, raportul privind transparenţa, care rămîne 
disponibil minimum 5 ani de la data publicării. Conţinutul raportului privind transparenţa este 
stabilit de către Consiliul de supraveghere publică a auditului. 

Monitorizarea calităţii lucrărilor de audit pentru auditul exercitat la entităţile de interes public 
are ca scop declararea eficienţei politicilor şi procedurilor de control a calităţii lucrărilor de audit, 
iar pentru auditul exercitat la celelalte entităţi - respectarea procedurilor de control a calităţii 
lucrărilor de audit, stabilite de standardele de audit. În primul caz monitorizarea are ca scop 
declararea eficienţei politicilor respective, iar în celălalt caz respectarea procedurilor de control, 
stabilite de standardele de audit. Prin urmare pot fi formulate cel puţin două afirmaţii: 
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1. Monitorizarea calităţii lucrărilor de audit atît pentru auditul entităţilor de interes 
public cît şi pentru celelalte entităţi auditate urmăreşte acelaş scop, adică oferirea de informaţii 
referitor la conformitatea controlului calităţii lucrărilor de audit cerinţelor standardelor de audit; 

2. Monitorizarea, în cazul auditului de interes public trebuie să declare dacă politicile şi 
procedurile în cauză sunt eficiente, iar pentru auditul celorlalte entităţi este necesar de a se raporta 
respectarea procedurilor de control a calităţii lucrărilor de audit stabilite de standardele de audit. 

Pentru prima afirmaţie poate fi prezentată următoarea explicaţie: orice audit indiferent cum 
este clasificată entitatea auditată se conduce de cerinţele standardelor profesionale, inclusiv de 
prevederile standardelor nominalizate anterior. Prin urmare scopul monitorizării calităţii lucrărilor 
de audit nu poate fi altul decît declararea corespunderii politicilor şi procedurilor de control a 
calităţii lucrărilor de audit cu cerinţele standardelor de audit, care presupune şi eficienţă. 

A doua afirmaţie permite societăţii de audit să raporteze doar unele aspecte. În cazul auditului 
entităţilor de interes public se raportează informaţia cu privire doar la eficienţa politicilor şi 
procedurilor de control a calităţii lucrărilor de audit, iar pentru auditul celorlalte entităţi este necesar 
de a fi declarată informaţia ce se referă la faptul dacă procedurile de control a calităţii lucrărilor de 
audit corespund standardelor de audit. 

De asemenea, este de menţionat că monitorizarea politicilor şi procedurilor de control a 
calităţii practicată de auditul autohton se află la etapa iniţială de implementare a mecanismului de 
raportare, care în continuare ţinînd cont de practica internaţională se va axa şi pe necesitatea oferirii 
informaţiilor cu privire la faptul dacă:  

- sistemul de control al calităţii în mod corespunzător a fost conceput şi pus în aplicare; 
- politicile de control al calităţii şi tehnicile aferente au fost aplicate în mod adecvat. 
Aceste obiective urmează a fi realizate astfel încât rapoartele care sunt emise de către 

societatea de audit sau de partenerii de angajament să fie adecvate circumstanţelor apărute la 
exercitarea auditului sau adaptate noilor cerinţe de perfecţionare a conceptului de sistem a 
controlului calităţii lucrărilor de audit. 

Perfecţionarea conceptului de sistem a controlului calităţii lucrărilor de audit presupune 
evaluarea efectului neregulilor constatate în funcţionarea sistemului de control a calităţii lucrărilor 
de audit pentru a se stabili dacă acestea: 

- nu indică în mod necesar că sistemul de control al calităţii lucrărilor de audit este 
insuficient pentru a oferi o asigurare rezonabilă că acesta este în conformitate cu 
standardele profesionale şi legale aplicabile şi cu cerinţele de reglementare, precum şi că 
rapoartele emise de societatea de audit sau de partenerii de angajament ai acesteia sunt 
adecvate în circumstanţe respective; 

- au caracter sistemic, repetativ sau presupun alte deficienţe importante, care necesită o 
acţiune promptă corectivă şi recomandări pentru acţiuni adecvate de remediere. 

Un element de bază al activităţii de monitorizare este subiectul monitorizării, care constituie 
corespunderea politicilor şi procedurilor de control a calităţii lucrărilor de audit prevederilor legale 
şi normative existente la moment. Pentru firmele de audit din ţară, legea privind activitatea de audit 
obligă entităţile de audit să declare pentru fiecare an respectarea politicilor şi procedurilor de 
control a calităţii lucrărilor de audit.  

Responsabilitatea de monitorizare îi revine societăţii de audit şi auditorului întreprinzător 
individual. În cadrul societăţii şi auditorului întreprinzător individual, responsabilitatea pentru 
monitorizare ar trebui să revină unei persoane neimplicate în exercitarea angajamentului pentru care 
se monitorizează procedurile de control a calităţii lucrărilor de audit.  
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Această cerinţă a ISQC 1, asigură obiectivitatea monitorizării evitîndu-se astfel suprapunerea 
funcţiei de control cu cea de executor. Entităţile mici de audit, avînd un număr mic de colaboratori 
se confruntă cu situaţia cînd una şi aceeaşi persoană îndeplineşte concomitent două şi mai multe 
funcţii în cadrul acivităţii de audit, de exemplu ca administrator şi în acelaşi timp şi ca executor al 
unui angajament de audit.  

De aceea, în astfel de situaţie poate apărea problema obiectivităţii controlului calităţii lucrărilor de 
audit. Ca urmare, auditorul însuşi se controlează apreciindu-şi calitatea lucrărilor de audit, adică este o 
situaţie de autoevaluare dar nu de control, cu atît mai mult de monitorizare obiectivă care presupune în 
primul rînd independenţă faţă de executorul angajamentului de audit controlat. 

În acest caz, societatea de audit şi auditorul întreprinzător individual îşi poate încredinţa 
responsabilitatea pentru procesul de monitorizare unui partener sau unei alte persoane cu experienţă 
suficientă şi adecvată şi cu autoritate din cadrul societăţii de audit, care-şi va asuma această 
responsabilitate. Fiind o recomandare a ISQC 1, este important ca şi în cadrul societăţii de audit 
autohtone monitorizarea sistemului de control al calităţii să fie efectuată de către persoane 
competente, neimplicate în exercitarea angajamentelor inspectate. Astfel de persoane vor fi 
responsabile de asigurarea perfecţionării sistemului de control al calităţii lucrărilor de audit. 

Persoana responsabilă de monitorizare va lua în considerare evaluarea continuă a sistemului 
de control al calităţii şi se va baza pe următoarele modalităţi de acumulare şi de raportare a 
informaţiilor, care fiind practicate de companiile internaţionale de audit pot fi recomandate şi 
auditului local: 

- analiza noilor evoluţii a cerinţelor profesionale; 
- examinarea acţiunilor de perfecţionare a sistemului de control al calităţii; 
- inspecţia unei selecţii de angajamente încheiate; 
- prezentarea punctelor slabe ale sistemului de control al calităţii. 
De asemenea, în acest context se propune analiza noilor evoluţii în materie de standarde 

profesionale şi cerinţele de reglementare juridică, precum şi modul în care acestea sunt reflectate în 
politicile şi procedurile societăţii de audit. După caz, se va solicita o confirmare scrisă de 
conformitate cu politicile şi procedurile cu privire la: 

-  independenţa activităţii societăţii de audit; 
- continuitatea dezvoltării profesionale, inclusiv formarea profesională; 
- deciziile legate de acceptarea şi continuarea relaţiilor şi angajamentelor specifice cu 

clienţii permanenţi. 
Examinarea acţiunilor de perfecţionare are ca scop realizarea acţiunilor de îmbunătăţire a 

controlului. Acţiuni, care trebuie luate şi aduse în sistemul de control al calităţii lucrărilor de audit, 
inclusiv în politicile şi procedurile societăţii referitoare la educaţie şi formare profesională. 
Inspecţia unei selecţii de angajamente încheiate presupune inspecţia unor angajamente de prestare a 
serviciilor de audit, realizată de obicei în mod ciclic. Un ciclu inspectat, de regulă va avea o 
întindere de cel mult trei ani, iar angajamentele selectate pentru inspecţie va include cel puţin un 
angajament pentru fiecare partener de angajament din cadrul fiecărui ciclu. Maniera în care 
inspecţia este organizată, inclusiv graficul de selectare a angajamentelor individuale, depinde de 
mulţi factori, cum ar fi: 

- autonomia societăţii de audit în efectuarea inspecţiilor proprii a calităţii lucrărilor de audit; 
- gradul de autoritate a reprezentanţei societăţii de audit, dacă acesta în mod individual este 

autorizat să efectueze inspecţii proprii sau poate să le desfăşoare doar cu asistenţa 
reprezentanţilor sediului central; 
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- natura şi complexitatea lucrărilor de audit realizate de societăţile de audit sau de 
reprezentanţa acesteia; 

- riscurile asociate clienţilor societăţii de audit şi angajamentelor specifice de exercitare a 
lucrărilor de audit. 

Totodată, entitatea de audit trebuie să stabilească politici şi proceduri menite să ofere o 
asigurare rezonabilă că acestea tratează în mod corespunzător: 

- reclamaţiile şi acuzaţiile că lucrările de audit nu se conformează cu standardele 
profesionale şi cerinţele legale aplicabile auditului; 

- acuzaţiile de non-conformitate cu sistemul de control al calităţii lucrărilor de audit. 
Ca parte a acestui proces, societatea trebuie să stabilească şi să definească în mod clar posibilităţi 

pentru colaboratorii societăţii de a ridica probleme într-un mod care să le permită să prezinte dificienţele 
sistemului de control intern, fără teama de represii. Dacă în timpul anchetării reclamaţiilor şi acuzaţiile, 
sunt constatate deficienţe în proiectarea sau exploatarea politicile de control al calităţii lucrărilor de audit 
şi sunt identificate proceduri de non-conformitatea cu sistemul de control al calităţii, entităţile de audit ar 
trebui să realizeze anumite acţiuni de corectare a deficienţelor sistemului de control al calităţii lucrărilor 
de audit, care pot include una sau mai multe din următoarele: 

a) luarea de măsuri adecvate de remediere în legătură cu un angajament individual; 
b) comunicarea rezultatelor la persoanele responsabile de formarea şi dezvoltarea 

profesională; 
c) modificarea politicilor şi procedurilor de control a calităţii lucrărilor de audit; 
d) aprobarea măsurilor disciplinare împotriva celor care nu respectă politicile şi procedurile 

societăţii de audit, în special împotriva celor care fac acest lucru în mod repetat. 
Din punct de vedere al transparenţei, în cazul auditului autohton informaţia despre respectarea 

procedurilor de control a calităţii lucrărilor de audit se raportează unei instituţii de stat, în prezent 
Ministerului Finanţelor. Totodată pe pagina oficială web fiind posibil accesarea declaraţiilor despre 
eficienţa politicilor şi procedurilor de control a calităţii lucrărilor de audit în cazul auditului 
exercitat la entităţile de interes public. 

Conform practicii internaţionale, rezultatele monitorizării sistemului de control al calităţii sunt 
comunicate cel puţin anual următoarelor persoane: 

- partenerilor de angajament şi altor colaboratori ai societăţii de audit; 
- şefului sau ofiţerului executiv al societăţii de audit; 
- consiliului de administrare al partenerilor de angajament.  
Această comunicare ar putea fi practicată şi de societăţile de audit din ţară pentru schimb de 

experienţă, totodată urmărindu-se ca monitorizarea să fie suficientă pentru a permite societăţii de 
audit şi partenerilor de angajament să acţioneze prompt şi adecvat în cazul în care este necesar, în 
conformitate cu ale lor roluri şi responsabilităţi definite. Informaţiile comunicate ar putea să includă 
şi următoarele aspecte: 

- o descriere a procedurilor de monitorizare efectuate; 
- concluziile trase din realizarea procedurilor de monitorizare; 
- acţiunile întreprinse pentru rezolvarea deficienţelor semnificative cu caracter repetativ. 
Unele societăţi de audit operează ca parte a unei reţele şi, pentru coerenţă, se pot pune în 

aplicare unele din procedurile lor de monitorizare pe bază de reţea. Societăţile de audit din cadrul 
unei astfel de reţele poate funcţiona sub monitorizarea politicilor comune şi procedurilor concepute 
pentru a se conforma normelor de control a calităţii lucrărilor de audit. Acestor societăţi se 
recomandă ca periodic, de exemplu cel puţin anual, prin intermediul reţelei să comunice despre: 
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a) domeniul de aplicare generală, amploarea şi rezultatele procesului de monitorizare a 
politicilor şi procedurilor de control a calităţii lucrărilor de audit; 

b) toate deficienţele identificate în sistemul de control al calităţii lucrărilor de audit şi 
măsurile întreprinse pentru soluţionarea lor; 

c) rezultatele procesului de monitorizare puse în aplicare în cadrul reţelei. 
 
Concluzii: 
1. Întrucît legislaţia autohtonă obligă entităţile de audit să asigure obiectivitatea procesului 

de monitorizare a procedurilor de control a calităţii lucrărilor de audit, din cauza numărului redus de 
personal această responsabilitate ar trebui să revină unei persoane neimplicate în exercitarea 
angajamentelor de audit, adică unui expert independent din exterior; 

2. Practica internaţională din acest domeniu denotă importanţa promovării unei comunicări 
multilaterale a succeslor obţinute în rezultatul împărtăşirii opiniilor privind experienţele acumulate 
în supravegherea calităţii lucrărilor de audit. Astfel, schimbul de experienţă contribuie la 
consolidarea imaginii auditului, prin urmare această comunicare este necesară de a fi susţinută şi de 
subiecţii activităţii de audit din ţară; 

3. Actualmente, reţele moderne de comunicare ar oferi entităţilor de audit autohtone o 
asigurare rezonabilă a coerenţei procedurilor de control a calităţii realizării angajamentelor de audit 
prin conceperea unor politici comune de valorificare a bunelor practici internaţionale în acest 
domeniu. 
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