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 Compania de audit «MOLDAUDITING» SRL  Adresa: str. Mateevici, 84/1, mun, Chişinău,
Republica Moldova, MD-2009 tel.: (+373 22) 23-25-50; 23-25-51 fax: (+373 22) 23-25-54
e-mail: moldauditing@yahoo.com  http://www.moldauditing.md Pavel Bodarev Născut la 17
septembrie 1948, în satul Valea Perjei, Taraclia Inginer, absolvent al Şcolii de Viticul-tură şi
Vinificaţie din Chişinău (1967), al Institutului Politehnic din Chişinău (1973) şi al Academiei de
Studii Economice din Moldova (1998). Doctor în economie. Din 1991, director general al
Companiei «Moldauditing» SRL. Preşedinte al Asociaţiei «Business Chişinău».
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Autorul cărţii «Auditul financiar» (2003). Declarat «Businessmamil anului» (1997, 1999-2004).
Membru al Consiliului Economic Su-prem de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
(1999-2000). Compania de audit «Moldauditing» SRL a fost creată în anul 1991 ca
întreprindere de stat şi reînregistrată în octombrie 1992 drept companie cu capital privat
«Moldauditing» SRL este prima companie de audit din Republica Moldova care activează de
mai bine de 14 ani în domeniul auditului naţional şi internaţional, consul- tingului şi evaluării
proprietăţii imobiliare. Graţie calităţii serviciilor prestate, compania este bine cunoscută pe întreg
teritoriul Republicii Moldova şi în afara hotarelor ei (Europa, America etc.). Colectivul companiei
a participat la elaborarea bazei legislative pentru activitatea de audit: «Legea despre activitatea
de audit», adoptată de Parlamentul Republicii Moldova în 1996; la elaborarea noului Plan de
conturi (1997-1998) şi a Standardelor Naţionale de Audit (1999-2000). Din anul 1992 şi până în
prezent, auditorii companiei îşi perfecţionează constant nivelul profesional atât în Moldova, cât
şi peste hotare. Datorită competenţei lor profesionale, patru auditori ai companiei au fost distinşi
cu medalia «Meritul Civic». Pentru calitatea serviciilor prestate, «Moldauditing» SRL i-au fost
conferite distincţii nu doar de către conducerea Republicii Moldova, ci şi de unele organizaţii
internaţionale. Compania prestează servicii precum: auditul agenţilor economici (auditul
general); auditul companiilor de asigurare; auditul bancar; auditul participanţilor profesionişti la
piaţa hârtiilor de valoare; evaluarea proprietăţii imobiliare; efectuarea expertizelor financiare,
economice, bancare, apărarea intereselor clienţilor în instanţe de judecată; consulting
(finan-ciar, fiscal, juridic); elaborarea business- planurilor. Auditorii companiei s-au specializat în
diverse domenii financiar-economice; evidenţă contabilă, conformată la standardele naţionale şi
internaţionale; sistemul de impozitare a agenţilor economici etc. Profesionalismul lor garantează
confidenţialitatea şi realizarea unui audit independent, la un nivel calitativ inalt. Compania îşi
exportă serviciile şi pe piaţa internaţională: SUA, Turcia, Grecia, Franţa, Italia, Marea Britanie,
România, Ucraina, Rusia etc. Clienţii întreprinderii sunt societăţile pe acţiuni de tip deschis şi
închis, întreprinderile mixte cu capital străin, societăţile cu răspundere limitată, întreprinderile
individuale, instituţiile financiare, întreprinderile de stat etc. în anul 2003 Compania a fost
decorată cu diploma «Cel mai bun contribuabil al anului»; diploma de onoare a deţinătorului
Marelui Premiu «Mercuriul de aur» în cadrul concursului «Marca comercială a anu-lui»; diploma
de gradul I (pentru realizări în domeniul calităţii, productivităţii şi competitivităţii).
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