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Echipa potrivită cu experiența 
necesară

O  R E P U T A Ț I E  R E C U N O S C U T Ă Î N  D O M E N I U L  S E R V I C I I L O R  D E  A U D I T

Audit-Sedan este o companie de Top în domeniul auditului

financiar și fiscal din Republica Moldova și face parte dintr-un grup

de companii ce oferă servicii de consultanță, audit financiar,

contabiltiate, audit al departamentului de HR, advisory și alte

servicii consultative conexe. Echipa este formată din peste 25 de

angajați. Auditorii și contabilii urmează cursuri de pregătire

profesională în domeniul contabilității si auditului financiar, unii din

aceștia fiind studenți și deja absolvenți ACCA și auditori licentiați de

Ministerul Finantelor și Comisia Națională a Pieții Financiare.

Echipa include experți contabili verificatori, consultanți fiscali,

experți în evaluare și alți specialiști.

Avem experiență în conducerea misiunilor de audit și
consultanță a numeroase industrii: din sectorul financiar bancar,
nebancar și leasing, din sectorul asigurărilor, intermedierilor de
asigurări, din sectorul agricol (producători și exportatori de
produse agricole), din sectorul de producere și manufactură
(fabrici, linii de îmbuteliere, uzine, companii de construcție etc.),
din sectorul serviciilor (din toate domeniile majore existente pe
piața locală – IT, juridic, transport terestru, transport aerian etc.),
din sectorul comerțului (cu ridicata și amănuntul), din sectorul
non comercial și non-guvernamental, proiecte de investiție, etc.

Echipa conține membri cheie pentru elaborarea Standardelor

Naționale de Contabilitate, adaptarea Standardelor Internaționale
de Audit pe plan local și publicarea cărților și articolelor de referință
profesională din domeniu.
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Experiență Misiuni Relevante

Exemple de misiuni de audit financiar, fiscal sau consultanță 
conduse în ultimii 3 ani de către grup

Moldtelecom SA ALFA Diagnostica

Orbico MA SRL Zorile SA

CET Nord Moldasig SA

RED Nord Asterra Group SA

IM STAG Industry SA FMF

Lukoil-Moldova SRL Mineral SA

Eurolab Nefis

Editura Universul și altele



Director Audit-Sedan SRL
Nume Maria Dima

Formarea 
Profesională

Doctor în Economie, Conferențiar Universitar, Auditor, 
Deținătoare a Diplomei Internaționale DipIFR.

Poziția Partener Audit, Audit-Sedan SRL

Experiența 
profesională 
practică

Maria are o experiență profesioanală mai mult de 30 de ani

în domeniul contabilității, auditul situațiilor financiare,

consultanței financiare și fiscale. De asemenea, Maria a

publicat mai mult de 200 de articole profesionale în revistele

de profil pe teme de contabilitate – IFRS, SNC, fiscalitate și
audit.

Maria a participat la elaborarea și adaptarea Standardelor

Naționale de Contabilitate, precum și la procesul de

adaptarea Standardelor Internaționale de Audit în Republica

Moldova.

Maria este Partenerul pentru serviciile de Audit al companiei

Audit-Sedan SRL și continuă să ofere și să dezvolte calitatea

serviciilor oferite.

Ca și informație relevantă aferentă experienței în domeniul

de instruire, Maria a participat la elaborarea și
implementarea Standardelor Naționale de Contabilitate,

intrate în vigoare în Republica Moldova în 2014. De

asemenea, Maria a participat la implementarea Standardelor

Internaționale de Raportare Financiară, inclusiv la

Companiile de Interes Public: CA ”Moldasig” SA, CA ”Asterra
Group” SA, CA ”Donaris Vienna Insurance Group” SA.

Maria a participat la mai mult de 40 de misiuni de audit al

situațiilor financiare, dintre care și la entități publice, cum ar

fi Calea Ferată din Moldova, Moldtelecom S.A., Entitățile din

subordinea Agenției Moldsilva, Agenția Informațională de

Stat ”Moldpres”, Combinatul de Tutun din Chișinău ”TUTUN-

CTC”, Aeroportul Internațional Mărculești, și altele.


