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1. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE AUDIT STATUTAR 

 

A. DESCRIEREA STRUCTURII JURIDICE ȘI A ROPRIETARILOR FIRMEI DE AUDIT 

 

 

A.B.A. AUDIT SRL oferă servicii de audit financiar-contabil, revizii limitate, proceduri 

agreate, misiuni de compilare conform Standardelor Internaţionale de Audit, due diligence, audit 

intern și altele. 

 

A.B.A. AUDIT SRL a fost înfiinţată ca societate cu răspundere limitată, în România şi a 

fost înregistrată la Registrul Comerţului cu Nr. J35/1537/2002, având codul unic de înregistrare 

RO 14907434. 

 Conform Codului CAEN 6920, principalul obiect de activitate al Societăţii este „Activitatea 

de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal”. 

 

 La 31 decembrie 2017, structura acţionariatului se prezintă astfel: 

 

  Număr 

 părţi sociale            Suma Procentaj 

  (lei) (%) 

 

Bunget Ovidiu-Constantin 49 490 49% 

Cristea Dumitru-Horia 46 460 46% 

Dumitrescu Alin-Constantin 5 50 5% 

 

 100 1.000 100%
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La 31 decembrie 2017, conducerea A.B.A. AUDIT SRL este formată din: 

 

Administraror : Cristea Dumitru-Horia 

Administrator: Bunget Ovidiu-Constantin 

Administrator /  

Director Executiv: 

Dumitrescu Alin-Constantin 

 

 

B. AUDITORUL FINANCIAR SAU FIRMA DE AUDIT FACE PARTE DINTR-O REȚEA: 

 

Nu este cazul. 

 

 

C. O DESCRIERE A STRUCTURII DE GUVERNANȚĂ A FIRMEI DE AUDIT 

 

Societatea este condusă de urmatorii administratori: 

 Bunget Ovidiu-Constantin 

 Cristea Dumitru-Horia 

 Dumitrescu Alin-Constantin 

 

Fiecare administrator are dreptul de a reprezenta și administra Societatea, individual, cu puteri 

depline, în conformitate cu Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 și cu prevederile Actului 

constitutiv al Societății. 
 

 

D. DESCRIEREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN DE CALITATE AL AUDITORULUI 

FINANCIAR SAU AL FIRMEI DE AUDIT ŞI O DECLARAŢIE A ORGANISMULUI 

ADMINISTRATIV SAU DE CONDUCERE CU PRIVIRE LA EFICACITATEA FUNCȚIONĂRII 

ACESTUIA 

 

Sistemul de control intern este conform standardelor profesionale de calitate ale Camerei 

Auditorilor Financiari din România, dar și legislației aplicabile auditului statutar – Legea 162/2017. 

Procedurile noastre detaliate de control al calităţii sunt cuprinse în manuale de politici de audit. 

Paragrafele următoarele rezumă politicile, atitudinile, comportamentele şi acţiunile importante care 

asigură menţinerea unui nivel ridicat al calităţii auditului: 
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Standarde de control al calităţii 

Sistemul nostru de control al calităţii este în deplină conformitate cu cerinţele Federaţiei 

Internaţionale a Contabililor („IFAC”) şi cu standardele stabilite de Camera Auditorilor Financiari din 

România. Sistemul de control al calităţii este implementat ca parte din activităţile noastre zilnice. 

Cu aplicare de la 15 decembrie 2009, Standardul Internaţional de Control al Calităţii 1 („ISQC” 1), 

emis de IFAC, se aplică tuturor firmelor de audit membre care efectuează audit şi revizuiri ale situațiilor 

financiare, precum și alte misiuni de asigurare și servicii conexe. 

Acest standard stabileşte elementele necesare sistemului de control al calităţii aplicate de A.B.A 

Audit S.R.L.: 

 Responsabilitatea conducerii privind calitatea în cadrul firmei;  

 Cerinţe etice; 

 Proceduri de acceptare iniţială şi continuare a relaţiilor cu clienţii şi a unor 

angajamente specifice; 

 Resurse umane; 

 Realizarea misiunilor; 

 Monitorizare. 

 

A.B.A. Audit SRL abordează aceste cerinţe după cum urmează: 

 

Responsabilitatea conducerii cu privire la calitate în cadrul firmei 

Conducerea societăţii se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura calitatea, 

independenţa, obiectivitatea şi conduita etică. 

Conducerea firmei transmite cu regularitate mesaje către parteneri și angajații societății, 

subliniind importanţa menţinerii calităţii. Echipa noastră de conducere demonstrează prin conduita sa 

faptul că are încredere deplină în obiectivele şi sistemele de asigurare a calităţii. 

 

Cerinţe etice 

Integritate şi obiectivitate 

Standardele noastre etice respectă în totalitate Codul Etic al IFAC, precum și aspectele legale 

prevăzute de Legea nr. 162/2017. Acestea sunt comunicate tuturor partenerilor şi personalului la 

angajarea în firmă. 

Standardele IFAC şi A.B.A. Audit S.R.L. includ toate cerinţele etice aplicabile conform cadrului 

legal românesc, inclusiv cerințele emise de Camera Auditorilor Financiari din România („CAFR”), 

întrucât CAFR a transpus şi adoptat în întregime Codul Etic emis de IFAC. 
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Suntem conştienţi că integritatea şi calitatea oamenilor şi a muncii noastre joacă un rol esenţial în 

crearea unui sentiment de încredere în mediul economic şi contribuie la susţinerea şi creşterea 

încrederii în profesia noastră şi în pieţele de capital. Angajamentele pe care ni le asumăm se 

fundamentează pe un set de valori comune, un cod deontologic şi procese, care sunt menite să ne 

asigure credibilitatea activităţilor şi misiunilor noastre. 

 

Independenţă 

Pentru a promova independenţa, integritatea, etica şi obiectivitatea firmei A.B.A. Audit în 

România şi a personalului său, este necesar ca partenerii, managementul şi întreg personalul 

profesionist desemnat fiecărei misiuni de audit să nu aibă nici un fel de interese financiare sau alte 

relaţii neadecvate cu clienţii lor sau cu conducerea, administratorii şi acţionarii semnificativi ai acestora. 

Politicile stabilite cer partenerilor şi salariaţilor să acţioneze în mod etic, cu integritate şi obiectivitate, să 

îşi desfăşoare activitatea cu competenţă şi diligenţă şi să respecte permanent legile, regulamentele şi 

standardele profesionale aplicabile. Regulile interne de independenţă ale A.B.A. Audit încorporează în 

întregime reglementările stabilite de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi de alte 

autorităţi de reglementare. 

De asemenea, toţi membrii personalului trebuie să semneze declaraţiile de independenţă, în 

cadrul tuturor misiunilor de audit statutar, pentru a confirma că nu au interese financiare sau de altă 

natură care ar încălca politicile de independenţă ale A.B.A. Audit. 

Partenerii monitorizează respectarea politicilor de independenţă, toate angajamentele fiind 

verificate înainte de a se accepta un client, pentru a exista certitudinea că nu există conflicte de interese 

care încalcă politicile de independenţă. 

Partenerii de audit care furnizează servicii entităţilor de interes public se rotesc la un interval de 

cel puţin şapte ani, cu o perioadă de cel puţin doi ani înainte de a putea reveni la aceeaşi misiune. În 

acest sens, există o evidență internă care asigură respectarea acestui principiu de lucru. 

 

Acceptarea şi continuarea relaţiei cu clienții și misiuni specifice 

Înainte de a accepta un angajament, partenerul potenţial responsabil pentru angajamentul 

respectiv, cu consultarea altor membri ai personalului de conducere, după caz, efectuează o evaluare 

documentată a angajamentului. În urma acestei evaluări a angajamentului se stabileşte dacă firma 

doreşte şi poate să îl realizeze şi se identifică măsurile ce trebuie luate pentru a reduce riscurile 

identificate în urma evaluării. 

Atunci când sunt îndeplinite anumite criterii (de ex., angajamente periodice sau anuale), 

partenerul responsabil pentru un angajament efectuează şi documentează o reevaluare a 

angajamentului. În urma reevaluării angajamentului se stabileşte dacă angajamentul reprezintă o 

misiune pe care firma doreşte şi poate să o continue şi se identifică măsurile ce trebuie luate pentru a 

se reduce riscurile identificate în urma reevaluării. 
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Resurse umane 

Noi utilizăm standarde exigente la angajare, atât pentru începători, cât şi pentru cei cu 

experienţă, care includ nu numai evaluarea rezultatelor şcolare/academice ale fiecărui candidat, ci şi 

interviuri, verificări ale experienţei şi referinţelor. De asemenea, evaluăm calitatea angajaţilor pe care îi 

recrutăm din universităţi, asigurându-ne că ne concentrăm eforturile de recrutare asupra acelor instituţii 

care au un istoric de absolvenţi de înaltă calitate, oameni care pot activa cu succes în profesia noastră.  

Pregătirea profesională este un proces continuu. Aceasta începe la momentul angajării şi 

continuă de-a lungul carierei. Colegii noştri participă la o varietate de cursuri de pregătire profesională 

în afara firmei, la nivel local şi naţional, şi, de asemenea, sunt instruiţi în mod continuu la locul de 

muncă. Sunt abordate competenţe de bază în contabilitate, audit şi independenţă. Domnul profesor dr. 

Dumitru-Horia Cristea este cadru didactic asociat la Universitatea de Vest din Timișoara și expert 

evaluator ARACIS, domnul Prof. univ. dr. Ovidiu-Constantin Bunget este directorul Departamentului 

Contabilitate și Audit de la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, iar cel de-al treilea partener al cabinetului – domnul Conf. univ. dr. 

Alin-Constantin Dumitrescu este conferențiar în cadrul Departamentului Contabilitate și Audit de la 

FEAA Timișoara.   

De asemenea, partenerii noştri beneficiază de pregătire profesională continuă în cadrul cursurilor 

anuale organizate de Camera Auditorilor Financiari din România, domnii Prof. Univ. Dr. Ovidiu-

Constantin Bunget și Alin-Constantin Dumitrescu având calitatea de lectori formatori CAFR și CECCAR, 

şi sunt implicaţi direct în procesul de pregătire profesională la locul de muncă destinat personalului 

nostru. Anual, se asigură formarea continuă a personalului angajat prin cursuri de pregătire 

profesională în cadrul unor teambuilding-uri structurate pe durata cel puțin a șapte zile. 

 

 

Realizarea misiunii 

Angajamentele derulate de cabinetul nostru sunt realizate conform cerinţelor prevăzute de 

Standardele Internaţionale de Audit. 

Instrucţiunile de supervizare, revizuire şi consultare pentru activitatea de audit includ: 

 Examinarea şi aprobarea planificării şi analizei angajamentului înainte de începerea activităţii 

principale pe teren. 

 Revizuirea materialelor de lucru de către un alt profesionist, inclusiv examinarea de către 

partenerul responsabil pentru angajament a documentelor de lucru principale din domeniile de 

audit cu risc ridicat.  

 Desemnarea unui membru responsabil pentru controlul calităţii în vederea participării la toate 

angajamentele de audit al entităților de interes public şi situaţiilor financiare cu risc ridicat.  

 Urmărirea aspectelor semnificative, astfel cum au fost identificate de diverse părţi, inclusiv de 

către partenerul responsabil pentru angajament. 

 Analiză tehnică detaliată efectuată în anumite situaţii de către membrul responsabil pentru 

controlul calităţii angajamentului, conform standardelor profesionale. 
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Consultările interne cu alţi membri ai personalului sunt încurajate şi în anumite circumstanţe, 

cerute. 

 

 

E. DATA LA CARE A AVUT LOC CEA MAI RECENTĂ VERIFICARE A ASIGURĂRII CALITĂȚII 

 

Ultimul control efectuat de Camera Auditorilor Financiari din România s-a realizat în conformitate 

cu prevederile legislative existente, a avut loc în luna noiembrie 2012 şi a concluzionat că firma A.B.A. 

Audit S.R.L. respectă normele CAFR, calificativul obţinut fiind „A”.  

 

 

F. LISTA ENTITĂȚILOR PENTRU CARE AU FOST EFECTUATE AUDITURI STATUTARE ÎN 

EXERCIŢIUL FINANCIAR PRECEDENT 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire societate Localitate 

Obs – de interes 

public cf. 

L162/2017, art. 2, 

pct 12 

1 ACOMIN SA DEVA NU 

2 BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA  TIMIȘOARA NU 

3 BEGA TEHNOMET SA  TIMIȘOARA NU 

4 CARBON LOGISTIC SRL  GIARMATA NU 

5 FEPER SA BUCUREȘTI NU 

6 INDEPENDENTA SA  SIBIU NU 

7 LEMAN INDUSTRIE SRL TIMIȘOARA NU 

8 MODA-TIM SA  CHIȘODA NU 

9 NORMAROM INDUSTRIE SRL ORAVIȚA NU 

10 SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA ORȘOVA 
Cotată pe o piață 

reglementantă 

11 
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE - MAREA 

NEAGRA SA 
MANGALIA 

Cotată pe o piață 

reglementantă 

12 TIMCO SA TIMIȘOARA NU 

13 TIMCONSA TIMIȘOARA NU 

14 TRANSILVANIA LEASING IFN SA BRAȘOV IFN 

15 TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA BUZIAȘ NU 

16 TURISM COVASNA SA  COVASNA NU 

17 TUSNAD SA TUȘNAD NU 

18 UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA BUCUREȘTI NU 
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G. O DECLARAȚIE PRIVIND PRACTICILE IMPLEMENTATE DE AUDITORUL STATUTAR SAU 

DE FIRMA DE AUDIT ÎN MATERIE DE INDEPENDENȚĂ, CARE CONFIRMĂ, DE ASEMENEA, 

CĂ A FOST REALZIATĂ O EVALUARE INTERNĂ A RESPECTĂRII INDEPENDENȚEI 

 

 Practicile de independeța ale ABA AUDIT S.R.L. prevăd ca Societatea și profesioniștii noștri să 

respecte standardele de independență aplicabile fiecărui angajament, incluzând, de exemplu, 

Standardele Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federației Internaționale a Contabililor 

(IFAC), care au fost adoptate în România.  

 Analizăm și evaluăm independeța din mai multe puncte de vedere, inclusiv: relațiile de muncă, 

relațiile de afaceri, admisibilitatea altor servicii pe care le oferim clienților de audit, rotația partenerilor, 

angajamente referitoare la onorarii, aprobarea prealabilă de către comitele de audit, dacă este cazul, 

precum și remunerarea și recompensarea partenerilor. 

 Nerespectarea cerințelor aplicabile privind independența profesională va influența deciziile de 

promovare și salarizare privind persoana respectivă și poate duce la adoptarea altor sancțiuni 

disciplinare.  

 Finalizarea oportună și corectă a confirmărilor anuale și trimestriale ale respectării principiilor de 

independență este primordială pentru echipele de conducere responsabile. Toți profesioniștii din cadrul 

ABA AUDIT S.R.L., în funcție de rolul sau poziția pe care o dețin, au obligația să confirme respectarea 

cerințelor politicilor și procedurilor de independență cel puțin anual.  

 Recunoaștem rolul important al Comitetelor de Audit și al organismelor similare de guvernanță 

corporativă în supravegherea independenței auditorilor. Comitetele de Audit independente și cu puteri 

depline dețin un rol vital, în numele acționarilor, în protejarea independenței și prevenirea conflictelor de 

interese. Suntem dedicați comunicărilor intense și regulate cu Comitetele de Audit sau cu cele 

responsabile pentru guvernanța corporativă.  
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H. DECLARAȚIE PRIVIND POLITICA AUDITORULUI STATUTAR SAU A FIRMEI DE AUDIT ÎN 

CEEA CE PRIVEȘTE FORMAREA CONTINUĂ A AUDITORILOR STATUTARI 

 

Formarea profesională continuă a auditorilor statutari – parteneri ai ABA AUDIT S.R.L. se 

realizează prin participarea la diferite cursuri și seminarii ale Camerei Auditorilor Finaciari din România, 

respectiv Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Cursurile principale de 

formare profesională în audit sunt completate prin programe de învățare dezvoltate ca reacție la 

modificările apărute în standardele de contabilitate și de raportare, la standardele privind independența 

și standardele profestionale, precum și dezvoltările apărute din practică.  

În afara instruirii formale, dezvoltarea profesională se obține prin îndrumarea și experiențele de 

care profesioniștii noștri beneficiază la locul de muncă. Îndrumarea susține aplicarea în practică a 

cunoștințelor și experiențelor. Ne așteptăm ca profesioniștii cu experiență să îndrume și să susțină 

dezvoltarea angajaților cu mai puțină experiență, pentru formarea unui mediu de formare profesională 

continuă. De asemenea, asigurăm alocarea angajaților noștri în cadrul anumitor angajamente, într-un 

mod sistematic, care contribuie la oferirea unei expuneri a acestora la o gamă largă de experiențe ca 

parte a dezvoltării lor. Menționăm faptul că Dl. Bunget Ovidiu-Constantin și Dl. Dumitrescu Alin-

Constantin – administratori ai ABA Audit SRL sunt cadre didactice universitare titulare la Universitatea 

de Vest din Timișoara, Departamentul Contabilitate și Audit, lectori ai Camerei Auditorilor Finaciari din 

România, respectiv a Corpului Expeților Contabili și a Contabililor Autorizați. 

Anual, se asigură formarea continuă a personalului angajat prin cursuri de pregătire profesională 

în cadrul unor teambuilding-uri structurate pe durata cel puțin a șapte zile. 

 

I. INFORMAŢII PRIVIND BAZA PENTRU REMUNERAREA PARTENERILOR 

 

Remuneraţia se stabileşte în funcţie de obiectivele prevăzute pentru fiecare partener cu privire la 

o serie de aspecte relevante pentru rolul fiecăruia. Acestea includ calitatea muncii, excelenţă în 

furnizarea serviciilor pentru clienţi, creşterea veniturilor şi profitabilităţii, respectarea şi promovarea 

valorilor firmei. 
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J. DESCRIEREA POLITICII AUDITORULUI STATUTAR SAU A FIRMEI DE AUDIT ÎN CEEA CE 

PRIVEȘTE ROTAȚIA PARTENERILOR 

 

Rotația obligatorie a partenerilor de audit este una dintre măsurile care ajută la întărirea 

independenței auditorilor. ABA AUDIT S.R.L. respectă cerințele Regulamentului (UE) nr. 537/2014 și 

cerințele Legii nr. 162/2017 cu privire la rotația partenerilor de audit. ABA AUDIT S.R.L. susține rotația 

partenerilor de audit, promovând prin aceasta oferirea unei perspective noi, dar și independența față de 

conducerea societății auditate, păstrând, în același timp, experiența și cunoștințele referitoare la 

activitate. Rotația partenerilor de audit, alături de cerințele de independență, de sisteme sporite de 

control intern al calității și de supravegherea independentă a misiunilor de audit, ajută la sporirea 

independenței și obiectivității și sunt elemente importante de protecție a calității auditului.  

 

Politicile ABA AUDIT prevăd o rotație la șapte ani a partenerului coordonator de audit și a celui 

care efectuează revizuirea calității auditului. Utilizăm instrumente care ne permit urmărirea rotației 

partenerilor pentru a monitoriza eficient conformitatea cu aceste cerințe.  

 

 

K. INFORMAŢII FINANCIARE PRIVIND STRUCTURA CIFREI DE AFACERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Structura cifrei de afaceri 1.116.038,37 lei 

i. Venituri provenite din auditul statutar al situațiilor 

financiare anuale și consolidate ale entităților de interes 

public și ale entităților aparținând unui grup de 

întreprinderi a cărui întreprindere-mamă este o entitate de 

interes public 

146.993,34 lei 

ii. Venituri provenite din auditul statutar al situațiilor 

financiare anuale și consolidate ale altor entități 
363.136,07 lei 

iii. Venituri provenite din servicii permise care nu sunt de 

audit prestate unor entități care sunt auditate de audtitorul 

statutar sau de firma de audit 

10.013,42 lei 

iv. Venituri provenite din servicii care nu sunt de audit, 

prestate altor entități 
29.460,07 lei 

v. Venituri provenite din servicii de audit financiar  377.499,03 lei 

vi. Servicii de contabilitate și expertiză contabilă la alte 

entitati decat cele carora li se prestează servicii de audit 
163.782,75 lei 

vii. Venituri din activități de formare profesională 25.153,69 lei 



 

(12) 

 

 

2. LISTA ENTITĂȚILOR DE INTERES PUBLIC AUDITATE 

 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire societate Tipul venitului 

1 
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE - MAREA 

NEAGRA SA 

venituri din audit 

statutar 

2 SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA 
venituri din audit 
statutar 

3 TRANSILVANIA LEASING IFN SA 
venituri din audit 
statutar 

4 
COMCM SA (începând cu auditul situațiilor financiare la 

31 decembrie 2017) 

venituri din audit 
statutar 

 

 

b. Venituri din alte servicii decât cele menționate la articolul 5 alineatul (1), prevăzute de dreptul Uniunii 

și de dreptul intern 

Nr. 

Crt. 
Denumire societate Tipul venitului 

1 
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE - MAREA 

NEAGRA SA 

venituri din misiunile 

de asigurare, altele 

decât auditurile sau 

revizuirile 

informațiilor 

financiare istorice – 

ISAE 3000 

 

c. Venituri din alte servicii decât cele menționate la articolul 5 alineatul (1), care nu sunt prevăzute de 

dreptul uniunii și de dreptul intern 

 Nu este cazul. 

 

A.B.A Audit S.R.L. 

 

Dr. Ovidiu Constantin Bunget 

 

Managing Partener 

Dr. Alin Dumitrescu 

 

Partner 

 


