Atelier de lucru privind diseminarea
Notei consultative privind Calificarea

Profesională de Auditor în Moldova
17 februarie 2022, 13:00 – 15:10, Online

Nota consultativă a fost elaborată în cadrul programului Consolidarea auditului și a raportării
în țările Parteneriatului Estic (STAREP). STAREP este un program regional cu obiectivul
superior de îmbunătățire a practicilor de raportare financiară corporativă ale țărilor
Parteneriatului Estic al Uniunii Europene: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și
Ucraina. Programul consolidează capacitatea și oferă asistență profesiei de contabilitate și
audit, autorităților de reglementare și altor părți interesate în dezvoltarea și practicarea unui
cadru instituțional pentru raportare financiară corporativă în țările Parteneriatului Estic, în
conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară, audit și educație contabilă
și bunele practici.
STAREP este administrat de Centrul pentru reforma raportării financiare (CFRR), parte a
Practicii Globale de Guvernanță a Băncii Mondiale în Europa și Asia Centrală.
Scopul evenimentului de diseminare este de a prezenta principalele constatări și recomandări
ale raportului, precum și de a conveni cu principalele părți interesate cu privire la sprijinul
pentru implementare, care ar putea fi oferit în cadrul STAREP în următoarele 11 luni.
Nota consultativă a fost elaborată de o echipă a Băncii Mondiale, formată din David Brookfield
(Consultant) și Svetlana Platon (Consultant). Nota a beneficiat de îndrumarea lui Andrei
Busuioc (Specialist Superior în Managementul Financiar) și Garik Sergeyan (Specialist Superior
în Managementul Financiar). Informații succinte despre aceștia sunt prezentate la sfârșitul
agendei.

AGENDA  17 FEBRUARIE 2022  13:00-15:10 (ORA CHIȘINĂULUI)
13:00 Cuvânt de salut
Garik SergeyanSpecialist Superior în Managementul Financiar, CFRR, Banca
Mondială
Natalia TonuPreședintele Comitetului de supraveghere a auditului, Consiliul de
supraveghere publică a auditului (CSPA)

13:10

Constatările și recomandările cheie ale notei consultative privind calificarea
profesională de auditor în Republica Moldova
Scopul notei consultative este de a prezenta argumentele pentru îmbunătățirea
calității auditului și de a oferi consultanță cu privire la reformele fezabile și practice
în domeniul educației și guvernării în domeniul auditului în Republica Moldova.
Echipa BM/CFFR va prezenta principalele constatări și recomandări incluse în
raport. Prezentarea va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri privind
conținutul raportului.
Svetlana PlatonConsultant, Banca Mondială
David BrookfieldConsultant, Banca Mondială

14:10 Calificarea auditorului profesionist - priorități și direcții strategice
Punerea în aplicare a recomandărilor propuse ar necesita angajament și o
capacitate îmbunătățită din partea conducerii CSPA, a membrilor Comisiei de
certificare și a Comitetului CSPA, inclusiv sprijin suplimentar din partea donatorilor
și a partenerilor de dezvoltare. În cadrul acestei sesiuni, reprezentanții Consiliului
de supraveghere publică a auditului vor fi invitați să-și împărtășească opiniile cu
privire la prioritățile și direcțiile strategice de dezvoltare a calificării profesionale în
Republica Moldova, iar echipa BM va evidenția domeniile care ar putea fi susținute
de STAREP.
Paneliști
Natalia Tonu Președintele Comitetului de supraveghere a auditului, CSPA
Dumitru GrumezaDirector executiv, CSPA
Ala VizirPreședinte, Comisia de certificare a auditorilor, CSPA
David BrookfieldConsultant, Banca Mondială
Garik SergeyanSpecialist Superior în Managementul Financiar, CFRR, Banca
Mondială
Moderator: Andrei BusuiocSpecialist Superior În Managementul Financiar,
Banca Mondială

15:00 Cuvânt de încheiere
Garik SergeyanSpecialist Superior în Managementul Financiar, CFRR, Banca
Mondială
Dumitru GrumezaDirector executiv, Consiliul de supraveghere publică a
auditului
15:10 Sfârșitul evenimentului

INFORMAȚII SUCCINTE DESPRE AUTORI
DAVID BROOKFIELD
Consultant, Banca Mondială
Dr. David Brookfield este profesor, expert contabil și consultant, care
are peste 35 de ani de experiență de predare, de cercetare, și activitate
profesională de succes. David a deținut un rol de examinator superior la
ICAEW din 2001 și a fost redactor consultant pentru două seturi majore
de materiale de învățare, atât pentru ACA ICAEW și Corporate Finance
Qualification. A efectuat evaluări profesionale și a oferit consultanță cu privire la calificările de
contabilitate și audit în țări din întreaga lume, inclusiv Albania, Bangladesh, Bulgaria,
Cambodgia, Canada, China, Georgia, Ghana, India, Irlanda, Kenya, Kârgâzstan, Iordania,
Lesotho, Malawi, Myanmar, Nepal, Norvegia, Pakistan, România, Rusia, Arabia Saudită,
Singapore, Africa de Sud, Sri Lanka, Tanzania, Statele Unite, Zambia și Zimbabwe.

SVETLANA PLATON
Consultant, Banca Mondială
Svetlana Platon are o experiență de peste 22 de ani în contabilitate și
audit atât în sectorul privat, cât și în cel public, inclusiv experiență
didactică în domeniul contabilității. A lucrat cu Banca Mondială din
iunie 2006 într-o serie de roluri. Svetlana a contribuit la A&A ROSCs în
Slovenia și Albania și are experiență în domeniile tematice ale
reglementării auditului și contabilității, educației contabile și guvernanței întreprinderilor în

proprietatea statului. A fost implicată în diverse proiecte ale BM, legate de îmbunătățirea
capacității instituționale și a cadrului legal în domeniul contabilității, supravegherii publice și
asigurării calității în Moldova, Albania, Kazahstan, Republica Kârgâzstan, Vietnam și Indonezia.
În prezent este implicată și în managementul financiar fiduciar pentru portofoliul BM în
Tadjikistan. Svetlana este doctor în economie și membru al ACCA.

GARIK SERGEYAN
Specialist Superior în Managementul Financiar, Banca Mondială
Garik Sergeyan este specialist superior în management financiar la
Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR), cu sediul în Viena,
Austria, și este lider de echipă pentru Consolidarea Auditului și a
Raportării în Țările Parteneriatului Estic (STAREP). Are peste 20 de ani de
experiență în management financiar în diferite industrii, inclusiv 15 ani
la Banca Mondială. A fost anterior Coordonator pentru Managementul Financiar pentru Asia
Centrală, acoperind aspectele de management financiar ale proiectelor Băncii Mondiale din
Kazahstan, Republica Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. El a fost, de asemenea, Specialist
în Managementul Financiar al țării pentru Armenia și Georgia la Banca Mondială. Pe lângă
aceasta, are șase ani de experiență didactică în cursuri profesionale de contabilitate
(Managementul Performanței și Managementul Financiar) și activitate la organizații
neguvernamentale, întreprinderi mici și mijlocii, administrație locală și o mare companie
industrială. Este membru al Asociației Contabililor Autorizați din Marea Britanie (ACCA) și are
diplomă de MBA.

ANDREI BUSUIOC
Specialist Superior în Managementul Financiar, Banca Mondială
Andrei Busuioc este Coordonator pentru Managementul Financiar
pentru Asia Centrală din iulie 2020. El este responsabil de conducerea
funcției de management financiar în Asia Centrală, continuând în
același timp să conducă și să sprijine raportarea financiară corporativă
și activitățile de guvernanță a întreprinderilor în proprietatea
statului. Are peste 24 de ani de experiență în contabilitate și audit în sectorul public și privat,
precum și în predare universitară a contabilității și auditului. A lucrat la CFRR din 2008 până în
2020, unde a condus activități de sprijinire a raportării financiare la nivel de țară și a reformelor
de guvernanță a întreprinderilor în proprietatea statului. A contribuit semnificativ la și a
condus mai multe rapoarte contabile și de audit privind respectarea standardelor și codurilor

(A&A ROSCs) și are expertiză în domeniile tematice ale reglementării auditului și guvernanței
întreprinderilor în proprietatea statului. Este doctor în economie, membru al ACCA și deține o
diplomă postuniversitară în managementul finanțelor publice de la SOAS, Universitatea din
Londra.

