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Stimaţi membri ACAP RM! 

Prestigiul și influența de care se bucură ACAP RM au la bază rezultatele angajării active în guvernanța publică, în parteneriat cu instituții 

ale administrației publice centrale și locale, în vederea perfecționării continue a legislației contabile, fiscale și din domeniul auditului 

conform standardelor internaționale, creșterii calității situațiilor financiare pentru satisfacerea interesului public, îmbunătățirii climatului 

economic și, nu în ultimul rând, consolidării încrederii în activitățile profesioniștilor contabili și auditorilor, bazate pe competențe, onoare, 

independență și moralitate.

2020 a fost un an al adaptării, schimbărilor și repoziționării organismului nostru profesional, an- în care asociația a regândit strategia și a

adaptat programul intern și modalitatea de lucru pentru a‐și eficientiza activitatea și a se alinia noului context socio‐economic. Pandemia

COVID‐19 a afectat puternic și continuă să afecteze economia mondială. Consecințele sale sunt complexe, generând provocări pentru

umanitate și, inerent și pentru profesiile de contabil și auditor. Unele activități au fost suspendate, a fost nevoie să ne adaptăm din mers

noilor condiții de muncă și de comunicare, ne‐am redus semnificativ activitatea fizică interpersonală, au apărut cheltuieli suplimentare cu

funcționarea și reorganizarea activității prin digitalizare, ceea ce a presupus o perioadă de timp și efort pentru implementare. Prin toate

turbulențele provocate de criza COVID‐19, care forțează entitățile spre limitele lor, este imperativ să rămânem atenți la nevoile pieței și la

variațiile legislative. Preocuparea noastră în această perioadă a fost să îi convingem pe membrii noștri că le vom oferi servicii de calitate,

transparente și în timp util. Mai mult, am încercat să ne adaptăm serviciile prestate în funcție de nevoile pieței.

Practica, experiența acumulată relevă permanent că rolurile și competențele contabililor și auditorilor sunt factori-cheie ai dezvoltării 

antreprenorialului la nivel microeconomic. Se identifică o mișcare a bazei de competențe a profesioniștilor din domeniul contabilității și 

auditului și a rolurilor acestora spre furnizarea de servicii de consultanță de afaceri. 

ACAP, în calitate de organism profesional, se preocupă continuu de dezvoltarea competențelor și abilităților profesionistului contabil și

auditorului, care să îi permită furnizarea de servicii suplimentare celor tradiționale, la un nivel de calitate ridicat, diminuând considerabil, în

acest fel, decalajul dintre cererea de servicii a mediului de afaceri impusă de globalizare, de digitalizare și de o concurență din ce în ce

mai mare și baza de competențe ale contabililor și auditorilor. În acest sens, printr-un proces de cercetare continuu, în parteneriat cu

mediul de afaceri și cu cel universitar, ACAP urmărește și susține evoluția pozitivă a carierei profesioniștilor, mai ales prin identificarea

noilor cerințe de formare profesională continuă, asociate acesteia, ca premisă a unor acțiuni eficiente.

Vom continua și în continuare să promovăm valorile profesionale aferente integrității, transparenței și eticii profesionale.

Astfel, calitatea serviciilor contabile și de audit vor sta la baza tuturor activităților noastre.

De asemenea ACAP a continuat și va continua colaborarea cu Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului, Comisia Națională a Pieței

Financiare, Consiliul Economic de pe lângă Prim Ministru și alte instituții guvernamentale și nonguvernamentale din Moldova. Totodata, pentru tot ce face asociația are nevoie de

suportul, sprijinul, propunerile și ideile noi ale fiecărui membru. Numai așa vom reuși să depășim toate etapele, inclusiv și cele de tranziție și să progresăm.

Doresc să Vă mulțumesc pentru munca Dumneavoastră, pentru dăruire profesională pentru faptul că ne sunteți alături.

Georgeta COVALIOV – RUSU

Preşedinte al Consiliului Director ACAP RM

MESAJUL PREȘEDINTELUI ACAP RM
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N
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o dezvoltarea și gestionarea profesiei contabile și de audit în Republica Moldova pe baza standardelor
internaţionale în ceea ce priveşte:

- Educaţia;

- Etica;

- Calitatea serviciilor (controlul calității);

o acordarea asistenţei privind dezvoltarea contabilităţii şi auditului în Republica Moldova;

o asigurarea membrilor asociaţiei cu informaţii şi servicii la un nivel înalt profesionist;

o stimularea contabililor şi auditorilor în aplicarea celor mai înalte standarde de profesionalism în activitatea lor;

o propagarea standardelor profesionale de cea mai înaltă calitate în scopul servirii interesului public.



DESPRE ACAP RM
O
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C
T
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E

o asistenţă în dezvoltarea şi ridicarea statutului profesiei contabile şi de audit în 

Republica Moldova, bazate pe standarde profesionale unice;

o implementarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi

Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) în practica contabilităţii şi auditului în

Republica Moldova;

o asistenţă în elaborarea standardelor educaţionale în domeniul contabilităţii şi

raportării financiare, a programelor de dezvoltare profesională;

o implementarea şi actualizarea Programului de certificare internaţională a

contabililor profesionişti CIPA, bazată pe IFRS;

o organizarea evenimentelor, seminarelor, meselor rotunde, cursurilor de instruire

în vederea ridicării calificării specialiştilor, editarea cărţilor, materialelor didactice

şi a altor lucrări în domeniul contabilităţii, auditului, fiscalităţii etc.
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ADUNAREA GENERALĂ 

A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI  

Consiliul Director

Director 

executiv

Comisia de
audit intern

Comitete

Comitetul pentru 
membri și etica 

profesională

Comitetul pentru 

finanțe și buget

Comitetul de 
interacțiune  cu 

instituțiile publice

Comitetul privind 

dezvoltarea auditului 

și controlul calității

Comitetul pentru  
instruire  profesională 

și certificare

Departamentul 

Tehnic

Departamentul  relaţii
cu membrii 

Departamentul 

Controlul Calităţii si

Monitorizare

Departamentul 

Financiar

Departamentul de  

Instruire si certificare

Departamentul  relaţii

cu publicul şi relaţii

internaţionale

Direcţia executivă

Departamentul 

dezvoltare  regionala

ORGANUL DE CONDUCERE

ESTE un organ reprezentativ,

care își propune crearea unui

cadru favorabil pentru

dezvoltarea durabilă a

organizațiilor, prin implicarea

acestora în procesul de

discutare/ lansare/ monitorizare

a proiectelor de lege și a

politicilor publice ce le

influențează activitatea

Președinte



ACTIVITĂŢI ÎN 
DOMENIUL 
RELAŢIILOR CU 
MEMBRII

Relațiile cu membrii ACAP RM reprezintă un domeniu important din activitatea
profesionala a asociației și este gestionat de Comitetul pentru membri și etica
profesională, care este conceput pentru a oferi activități generale cu caracter
metodologic privind admiterea/excluderea membrilor şi pentru a asigura o
comunicare efectivă cu membrii ACAP RM.

Pe parcursul anului 2020 Comitetul pentru membri și etica profesională ACAP
RM a urmat prevederile Statutului ACAP RM şi a Regulamentului cu privire la
calitatea de membru al ACAP RM. Astfel a prezentat Consiliului Director ACAP
RM următoarele decizii privind:

persoane fizice: 

* plenipoențiari – 1 * asociați - 22

admiterea membrilor noi –29 persoane, 
dintre care:

excluderea membrilor – 30. 

admiterea transferului din categoria de membru-asociat în 
membru-plenipotențiar – 5

admiterea transferului din categoria de membru inactiv în 
membru activ – 1 

persoane juridice - 6



Statistici relevante

 membrii colectivi - 53;
 membrii individuali activi – 1032,
 dintre care – de onoare - 3, 
432 – plenipotenţiari,     
560 – asociaţi,
21 – studenţi; şi
16 - membrii individuali inactivi. 

Potrivit prevederilor statutare și ale Regulamentului Intern ACAP RM, evidența
membrilor se efectuează prin Registru membrilor, în care la situația din
31.12.2020 sunt înregistrați 1085 membrii ACAP RM:

ACTIVITĂŢI ÎN 
DOMENIUL 

RELAŢIILOR  CU 
MEMBRII
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Din 17 martie 2020 în Moldova este declarată stare de urgență pentru
stoparea pandemiei de coronavirus.
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După declararea stării de urgență, în urma restricțiilor și impedimentelor impuse ACAP a modificat procesul

de interacțiune cu membrii săi și anume, toate evenimentele profesionale au fost desfășurate online pe

platforma ZOOM.

Respectând-și angajamentele statutare Consiliul Director ACAP a decis că Adunarea Generală a membrilor

Asociației se va desfășura în format online, în timp real, pe platforma ZOOM.US la data de 31 octombrie 2020

cu ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea ACAP RM în dezvoltarea profesiei

contabile în perioada de raportare, anul 2019

2. Prezentrea și aprobarea Raportului privind activitatea economico-financiară a Asociației pentru

perioada de raportare, anul 2019. Executarea Planului Bugetar pentru anul 2019

3. Prezentrea și aprobarea Raportului Comisiei de audit intern al ACAP RM pentru anul 2019

4. Prezentrea și aprobarea Planului bugetar ACAP RM pentru anul 2020

5. Discuții pe marginea Rapoartelor prezentate şi aprobarea lor

6. Aprobarea prelungirii valabilității mandatului membrilor Consiliului Director și a Comisiei de audit

intern până la desfășurarea ședinței Adunării Generale în cadrul căreia va fi posibilă organizarea

alegerilor ordinare
7. Anunțarea rezultatelor hotărârilor adoptate. Încheierea Adunării.

Totodată Consiliul Director a decis prelungirea valabilității mandatului membrilor Consiliul Director și a Comisiei

de Audit intern.



ACTIVITĂŢILE 
ACAP RM  LA 
NIVEL NAŢIONAL

În pofida crizei mondiale declanşate de pandemia COVD-19, anul 2020 a 

fost marcat de o serie de întâlniri și evenimente profesionale dedicate 

dezvoltării profesiei contabile și de audit

În anul 2020 ACAP RM în calitate de membru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a

continuat colaborarea prin seria de activități, în vederea dezvoltării unui climat socio-economic

sănătos cu mediu de afaceri, axate pe următoarele subiecte:

La 28 Ianuarie 2020, ACAP a participat la

Ședința de lansare a Consiliului consultativ

pentru întreprinderile mici şi mijlocii pe

platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-

ministru. Cu scop de a crea un Grup de lucru

permanent, condus de Ministrul Economiei și

Infrastructurii.https://consecon.gov.md/2020/01/28/13-00-

lansarea-grupului-de-lucru-7/

La data de 14 februarie, ACAP RM a

participat la ședința Grupului de Lucru 6

”Dezvoltarea Pieței Muncii” al Consiliului

Economic. La solicitările membrilor CE în

cadrul ședinței a fost aprobată și ajustată foaia

de parcurs a grupului de lucru nr.6 pentru anul

2020
https://consecon.gov.md/2020/02/14/piata-muncii-din-moldova-tot-

mai-solicitata-de-lucratori-migranti/

În data de 20 februarie, Consiliului Economic

pe lângă Prim-ministru și Comitetul Consultativ

de pe lângă Serviciul Vamal cu sprijinul și prin

contribuția directă a Comitetului Național de

Facilitare a Comerțului au organizat ședința

extinsă, https://consecon.gov.md/2020/02/20/modalitatea-de-

implementare-a-procedurii-de-import-in-contextul-noilor-prevederi-

discutata-la-consiliul-economic/

În data de 21 februarie, Grupul de lucru nr.

5 "Îmbunătățirea poziției Moldovei în

clasamentele economice internaționale" al

Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru

a fost desfășurată ședința privind povara de

raportare în afaceri și ghișeul unic în

raportare.
https://consecon.gov.md/2020/02/21/raportarea-catre-stat-este-

inca-o-povara-prea-mare-pentru-business/

În data de 28 februarie a avut loc ședința Grupului de

lucru nr. 3 "Stimularea și menținerea investițiilor private"

al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, privind

accesul străinilor pe piața muncii, pentru crearea mai

multor locuri de muncă bine plătite.
https://consecon.gov.md/2020/02/28/autoritatile-si-businessul-se-gandesc-cum-sa-
suplineasca-deficitul-de-forta-de-munca-cu-care-se-confrunta-moldova

https://consecon.gov.md/2020/01/28/13-00-lansarea-grupului-de-lucru-7/
https://consecon.gov.md/2020/02/14/piata-muncii-din-moldova-tot-mai-solicitata-de-lucratori-migranti/
https://consecon.gov.md/2020/02/20/modalitatea-de-implementare-a-procedurii-de-import-in-contextul-noilor-prevederi-discutata-la-consiliul-economic/
https://consecon.gov.md/2020/02/21/raportarea-catre-stat-este-inca-o-povara-prea-mare-pentru-business/
https://consecon.gov.md/2020/02/28/autoritatile-si-businessul-se-gandesc-cum-sa-suplineasca-deficitul-de-forta-de-munca-cu-care-se-confrunta-moldova/


ACTIVITĂŢILE 
ACAP RM  LA 

NIVEL NAŢIONAL

La data de 29 mai, ACAP a participat la

ședință organizată de Consiliul Economic pe

lângă Prim-ministrul RM, preparatoare pentru

3 webinare ce vor fi ținute de Biroul asociat de

avocați „Gladei și Partenerii” pe subiecte

juridice legate de probleme contractuale și

comerț electronic, relații de muncă și facilități

fiscale, litigii și insolvență. Evenimentele cu

scopul de a sensibiliza mediul de afaceri prin

oferirea asistenței juridice și practice necesare

pentru identificarea celui mai bun curs de

acțiune în circumstanțe de pericol financiar și

incertitudine comercială produse de criza

Covid-19, organizate de către Banca

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

(BERD), Echipa de susținere a micului

business (Advice for Small business) si Echipa

Dreptul în Tranziție, cu suportul Fondului

Micului Business (Small Business Impact Fund)

al BERD și a Guvernului Republicii Coreea.
https://consecon.gov.md/2020/05/29/webinare-de-suport-juridic-

pentru-intreprinderile-mici-si-mijlocii/

La 09 iunie, ACAP a participat la Ședința

plenară a Consiliului Economic pe lângă Prim-

ministrul Republicii Moldova. Întrunirea a fost

condusă de Șeful Executivului, Dl. Ion CHICU
https://consecon.gov.md/2020/06/09/consiliul-economic-pe-langa-

prim-ministru-s-a-intrunit-in-sedinta/

AGENDA

Ședința plenară a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM

10.00 Deschiderea ședinței. Ion LUPAN, Șeful  

Secretariatului CE

10.05

10.15

Gradul  de realizare a propunerilor 
comunității business privind 
îmbunătățirea climatului de afaceri, 
expuse în cadrul evenimentelor ”Dialog 
Pro-Business”, Plenara Consiliului 
Economic și întrevederea Prim-
ministrului cu membrii EBA și AmCham
din decembrie 2019.  

Perspectivele economice ale Republicii 
Moldova în perioada 2020-2021 în 
contextul schimbărilor provocate de 
pandemia COVID-19. 

Ion LUPAN, Șeful 
Secretariatulu CE

Ion CHICU 
Prim-ministrul RM

10.30 Discuții libere. Membrii 

Consiliului Economic

11.30 Concluzii și încheiere. Ion CHICU, 

Prim-ministrul RM

https://consecon.gov.md/2020/05/29/webinare-de-suport-juridic-pentru-intreprinderile-mici-si-mijlocii/
https://consecon.gov.md/2020/06/09/consiliul-economic-pe-langa-prim-ministru-s-a-intrunit-in-sedinta/


ACTIVITĂŢILE 
ACAP RM  LA 
NIVEL NAŢIONAL

În data de 22 iunie, ACAP a participat la ședința

de lansare a elaborării matricei cu impact și

măsuri de redresare pentru sectoarele afectate

de criza COVID-19, organizată de Secretariatul

Consiliului Economic, în colaborare cu Ministerul

Economiei și Infrastructurii, cu suportul BERD
https://zoom.us/j/94959997082?pwd=Vnlpd3NqMnkrMWozdElNbWFJWl

Y1dz09

Pe data de 27 iulie, ACAP a participat la

webinarul organizat de către Echipa

Consultanță pentru Micul Business, BERD

Moldova, în parteneriat cu Organizația

Internațională a Muncii (OIM), cu suportul

inițiativei EU4Business a Uniunii Europene, la

care s-a discutat evoluția dialogului social în

Republica Moldova și cine sunt principalii actori

ai acestuia.
https://consecon.gov.md/wp-content/uploads/2020/07/Buletin-Informativ-
Trimestrial-Iulie-2020-ro.pdf

În data de 21 iulie, ACAP a participat la ședința

Grupului de Lucru 2 „Facilitarea Comerțului

Transfrontalier” în cadrul Consiliului Economic

pe lângă Prim-ministru RM, pentru a discuta și

identifica aspecte ce țin de problematica

implementării DCFTA în RM.
https://consecon.gov.md/2020/07/21/dcfta-o-oportunitate-in-depasirea-

afectelor-covid-19/

În data de 20 octombrie, ACAP a aparticipat la

conferința cu genericul „Parteneriat strategic

pentru modernizarea serviciilor publice”,

organizată în cadrul Campaniei de comunicare

„10 ani de e-guvernare în Republica Moldova”,

cu prilejul aniversării a 10-a de la crearea

Agenției de Guvernare Electronică (AGE)
https://egov.md/ro/communication/events/conferinta-online-parteneriat-
strategic-pentru-modernizarea-serviciilor-publice

La data de 27 octombrie , ACAP a participat la

lucrările Grupului de lucru ”Digitizarea

economiei” din cadrul Consiliului Economic pe

lângă prim-ministru, condus de Marina Bzovîi,

directorul executiv al Asociației TIC din Moldova.

La eveniment s-a menționat că autoritățile

lucrează la implementarea Foii de parcurs pentru

impulsionarea procesului de digitizare a

economiei naționale și dezvoltare a comerțului

electronic. Documentul este pus în aplicare de

MEI în comun cu Consiliului Economic și cu

expertiza internațională acordată prin intermediul

Corporației Financiare Internaționale, BERD,

GIZ, USAID.
https://consecon.gov.md/2020/10/27/comertul-electronic-este-la-un-

stadiu-incipient-in-moldova/

Pe data de 30 septembrie, ACAP a participat

la webinarul „Programul AEO și procedura

de vămuire la domiciliu”, organizat de

Serviciul Vamal, cu suportul Consiliului

Economic pe lângă Prim-ministru/ Comitetului

Național pentru Facilitare a Comerțului.
https://consecon.gov.md/?s=Programul+AEO+%C8%99i+procedura+d

e+v%C4%83muire+la+domiciliu

https://zoom.us/j/94959997082?pwd=Vnlpd3NqMnkrMWozdElNbWFJWlY1dz09
https://consecon.gov.md/wp-content/uploads/2020/07/Buletin-Informativ-Trimestrial-Iulie-2020-ro.pdf
https://consecon.gov.md/2020/07/21/dcfta-o-oportunitate-in-depasirea-afectelor-covid-19/
https://egov.md/ro/communication/events/conferinta-online-parteneriat-strategic-pentru-modernizarea-serviciilor-publice
https://consecon.gov.md/2020/10/27/comertul-electronic-este-la-un-stadiu-incipient-in-moldova/
https://consecon.gov.md/?s=Programul+AEO+%C8%99i+procedura+de+v%C4%83muire+la+domiciliu


În data de 24 noiembrie, ACAP a participat la

ședința tehnică pe platforma Consiliului

Economic pe lângă Prim-ministru în cadrul

Grupului de Lucru ad-hoc, Digitizarea economiei,

pentru prezentarea Conceptului de Dezvoltarea

a Serviciului Mpay.
https://consecon.gov.md/2020/11/24/businessul-evita-comertul-on-line-

din-cauza-tarifelor-mari-pentru-tranzactiile-on-line/

În data de 30 noiembrie, ACAP a participat la

ședința privind modificarea cadrului normativ

aferent accesului străinilor pe piața muncii,

pentru a definitiva, împreuna cu colegii de la

Biroul Migrație și Azil aspectele cheie ale

modificărilor propuse.
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/ta

bid/61/LegislativId/5252/language/ro-RO/Default.aspx

În data de 7 decembrie,  ACAP a participat la 

Consultările publice privind lansarea Portalului 

guvernamental al antreprenorului în Republica 

Moldova, organizate în cadrul Campaniei de 

comunicare „10 ani de e-guvernare în Republica 

Moldova” de Consiliul Economic pe lângă Prim-

ministrul Republicii Moldova și Agenția de 

Guvernare Electronică (AGE).
https://egov.md/ro/communication/events/consultari-publice-privind-

lansarea-portalului-guvernamental-al-antreprenorului

În data de 15 decembrie, ACAP a participat la

webinarul cu subiectul: „Susținere financiară

pentru antreprenori la crearea locurilor de muncă

și ocuparea acestora”, adresat reprezentanților

comunității de afaceri. Acest webinar a fost

organizat în parteneriat cu Consiliului Economic

pe lângă Prim-ministrul.

https://consecon.gov.md/2020/12/15/sustinere-financiara-pentru-

antreprenori-la-crearea-locurilor-de-munca-si-ocuparea-acestora/

Pe parcursul anului ACAP a participat la

completarea sondajelor, propuse de Secretariatul

Consiliului Economic, despre starea de lucruri la

moment în diferite sectoare, provocările principale

și propuneri de depășire a acestora, astfel oferind

informații importante pentru deciziile luate de

Prim-ministru și ministere.

La data de 18 decembrie, ACAP RM a participat la

ședința desfășurată de Ministerul Finanțelor cu

reprezentanții mediului de afaceri, experți în domeniul

contabil și fiscal, discuțiile au fost axate pe proiectele

Regulamentului privind evidența și calcularea

amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și a

Catalogului mijloacelor fixe. https://is.gd/alnY3Y

ACTIVITĂŢILE 
ACAP RM  LA 

NIVEL NAŢIONAL

https://consecon.gov.md/2020/11/24/businessul-evita-comertul-on-line-din-cauza-tarifelor-mari-pentru-tranzactiile-on-line/
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5252/language/ro-RO/Default.aspx
https://egov.md/ro/communication/events/consultari-publice-privind-lansarea-portalului-guvernamental-al-antreprenorului
https://consecon.gov.md/2020/12/15/sustinere-financiara-pentru-antreprenori-la-crearea-locurilor-de-munca-si-ocuparea-acestora/
https://is.gd/alnY3Y


ACTIVITĂŢILE 
ACAP RM  LA 
NIVEL NAŢIONAL

Conform obligațiilor asumate de ACAP în relația cu organele de reglementare pe

parcursul anului au fost elaborate și prezentate următoarele avize asupra proiectelor și a

actelor normative, spre examinare către Guvernul RM, Ministerul Finanțelor RM,
Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat:

 Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor

și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic
și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19);

 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.704/2019 pentru

aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri
fiscale;

 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe;

 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor

necorporale

 Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul
2021);

 Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare;

 Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate;

 Proiectul Ordinului „Cu privire la aprobarea formei și structurei fişei de conformitate”, elaborat de

SPCSB ;

 Proiectului Ordinului „Cu privire la aprobarea Procedurii privind modul de comunicare a

auditorilor cu beneficiarii în procesul implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și

transnațională”.

La solicitarea membrilor ACAP pe parcursul anului au fost adresate interpelări privind:

 Aplicarea metodei liniare de calcul a amortizării fiscale și tranziției la această metodă.

 Extinderea prevederilor art.33, alin.(3) din Legea contabilității și raportării financiare nr.

287/2017.
 Aplicarea corectă a prevederilor art. 27, alin. (5) al Legii 271 privind auditul situațiilor financiare.



ACTIVITĂŢILE 
ACAP RM LA 

NIVEL NAŢIONAL

La data de 22 ianuarie 2020 ACAP în
parteneriat cu Departamentul Contabilitate și
Informatică a USM a organizat Masa Rotundă
cu genericul: „Generalități aferente reformei
sistemului contabil național”. Tematica a cuprins
aspecte legate de recentele modificări operate
în legislația contabilă și fiscală, care au
evidențiat rolul și importanța profesiei contabile,
precum și contextul în care profesioniștii din
domeniu își desfășoară activitatea în beneficiul
interesului public.

În anul 2020 ACAP a continuat

colaborarea cu ACCA prin semnarea

Acordului, prin care membrilor ACAP

se ofere posibilitatea de a beneficia de

taxe reduse pentru înscrierea la

sesiunile ACCA până la data de 31

martie 2020.



ACTIVITĂŢILE 
ACAP RM  LA 
NIVEL NAŢIONAL

În anul 2020 a fost efectuată o inspecție inițială, conform Planului anual de inspecție elaborat la
solicitarea membrilor și aprobat de Consiliul Director al asociației,.

În total în perioada 2014-2020 au fost cuprinse în inspecții inițiale 23 entități de audit, ceea ce
constituie 56 % din numărul total (41) al entităților de audit membre care practică activitatea de
audit și la 8 entități au fost efectuate inspecții repetate.

Obiectivul inspecțiilor este de a exprimă modul în care auditorul a răspuns cerințelor Standardelor
Internaționale de Audit (ISA), Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili și prevederilor
legale și de reglementare în domeniul auditului.

Constatările și rezultatele inspecțiilor de calitate efectuate au fost reflectate în raportul de inspecție,
întocmit pentru fiecare entitate de audit verificată.

Ca urmare a inspecțiilor efectuate în anul 2020 s-a constatat un grad mediu de respectare a
obiectivelor incluse în Chestionarul de inspecție al calității activității de audit, și anume:
- necorespundere cu ISA 300 a structurii planului de audit și a strategiei generale de audit;
- în documentele de lucru lipsesc concluziile care ar dovedi susținerea opiniei de audit;
- declarațiile primite de la conducerea clienților nu corespund cerințelor ISA;
- nu se documentează evaluarea riscului specific de denaturare semnificativă atât la nivelul 
situațiilor financiare, cit și la nivel de afirmații pentru clase de tranzacții, solduri ale conturilor;
- nu se documentează evenimentele ulterioare datei raportării;
- nu se documentează discuțiile finale cu clientul privind problemele constatate.

În noiembrie 2020, Consiliul de supraveghere

publică a auditului a acceptat cererea de

delegare ACAP RM a funcției de control extern

al calității auditului membrilor săi.



ACTIVITĂŢILE 
ACAP RM LA 

NIVEL NAŢIONAL

Toate entitățile de audit, membre Asociației, fac obiectul unui sistem de asigurare a calității,
care este organizat ca un sistem independent, potrivit următoarelor reglementări specifice:
- Legea privind auditul situațiilor financiare, nr. 271 din 2017;
- Statutul ACAP RM reînregistrat de Agenția Servicii Publice la 16.06.2018;
- Regulamentul privind inspecția controlului calității activității de audit și a serviciilor conexe
(în continuare - Regulament) aprobat de consiliul director (CD) al ACAP RM la 26.12.2012,
cu modificările și completările ulterioare;
- Declarația privind obligațiile membrilor Federației Internaționale a Contabililor (IFAC)–
SMO1 ”Asigurarea calități”.

Inspecția de control al calității se efectuează de ACAP în scopul asigurării calității activității
de audit desfășurată de entitățile de audit membre privind următoarele aspecte:
- auditorul dispune de, sau face obiectul unui sistem adecvat de control intern al calității
pentru activitatea desfășurată în exercitarea profesiei;
- auditorul se conformează sistemului de control al calității;
- auditorul respectă cerințele profesionale, inclusiv ale Codului Etic, și cerințele legale în

realizarea misiunilor de audit și a altor activități desfășurate în exercitarea profesiei de
audit.

Modificări în Regulamentul privind inspecţia

calităţii activităţii de audit şi a serviciilor conexe

a fost publicate pe pagina web ACAP RM



Obiectivele prioritare pe care ne-am
concentrat eforturile:

2020 poate fi numit anul provocărilor și al
depășirii. Pandemia COVID-19 ne-a
schimbat activitățile obișnuite și forțat să
transformă activitatea de organizare și
desfășurare a evenimentelor educaționale
ale Asociației.

Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor profesionale în
domeniul contabilității și al auditului în conformitate cu cadrul
legislativ și normativ privind contabilitatea și auditul, cu politicile
și reglementările contabile în vigoare din Republica Moldova

Tranziția și adaptarea la formarea online, dar și
îndrumarea membrilor ACAP RM spre adaptarea la noile
cerințe ale pieței prin informare și consultare, sporind
oferta de servicii de formare

Aplicarea eficientă și eficace a experienței şi a bunelor
practici în domeniul contabilității și auditului acumulate
peste hotare

Îmbunătățirea calității instruirii prin utilizarea metodelor, 
formelor şi a strategiilor moderne de organizare a activităţii 
didactice

DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ 2020



ACTIVITĂȚI DE TRANZIȚIE LA INSTRUIREA ONLINE

EXPLORARE,

TESTARE

martie 2020

IMPLEMENTARE 

INIȚIALĂ

martie-aprilie 2020

IMPLEMENTARE 

mai 2020 

SUPORT,

DEZVOLTARE

pe parcursul 

anului 2020

Analizarea 

platformelor

e-Learning și 

practici 

Definirea 

activităților

Testarea

platformei

e-Learning

Organizarea 

webinar-pilot

(elaborarea programei, 

selectarea formatorilor, 

crearea de publicitate)

Desfășurarea 

webinar-pilot

Efectuarea 

instruirii în 

sistem on-line

Îndrumarea 

contabililor și 

auditorilor spre 

adaptarea la 

instruirea online 

prin informare și 

consultare

Monitorizarea 

şi controlul 

proceselor de 

instruire online

Dezvoltarea 

competențelor

profesionale 

contabililor și 

auditorilor 

prin instrumentele

e-Learning



REALIZĂRILE ANULUI 2020

evenimente educaționale
desfășurate în cadrul

programelor de instruire
organizate de ACAP RM

75
de specialiști care activează în

domeniul contabilității și
auditului din toate ramurile

economiei naționale au
participat la evenimente
educationale ACAP RM

2104

DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ 2020



La cursurile de formare profesională și seminarele tematice
din cadrul Programului de dezvoltare continuă a auditorilor și
a contabililor – membrii ACAP au participat 1945 persoane
(92% din numărul total de cursanți), inclusiv în domeniul
activității de audit – 371 persoane, alte cursuri și seminare
tematice inclusiv instruirea la distanță – 1574 persoane.

STATISTICI DE INSTRUIRE 2020

75%

17%

8%

TOTAL 
PARTICIPANȚI

2104

Cursurile și seminare tematice în cadrul Programului 
DPC inclusiv instruire online
Audit practic

Formare initiala

Structura procentuală a persoanelor înregistrate
la programele educaționale ACAP RM în anul 2020

Instruire
37 (49%)

Instruire 
online

38 (51%)

Total 
evenimente 

75



În perioada martie-octombrie 2020 ACAP RM a organizat un ciclu de
webinare gratuite pentru susținerea profesiei în perioada crizei
generate de COVID-19 cu tematici aferente domeniilor contabilitate,
fiscalitate și analiza financiară a entității, la care au participat circă
500 specialiști din domeniul contabilității și auditului

Susţinerea profesiei în perioada pandemiei COVID 19

DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ 2020



SUSŢINEREA PROFESIEI ÎN PERIOADA 
PANDEMIEI COVID 19

• -
Șomajul tehnic și
subvenționarea în

contextul COVID -19:
de la aplicare

la contabilitate

Технический простой и 
субсидии в контексте 

COVID -19: от 
применения к ведению

бухгалтерского учёта

Webinar
mai 2020

Cu privire la declararea
în Darea de seamă IPC 18 
a perioadelor de șomaj

tehnic: modul de 
stabilire și declarare a 

indemnizației de carantină

IPC 18: некоторые 
аспекты заполнения и 

представления в 
период технического 
простоя и простоя по 

COVID-19

Aplicarea corectă a 
legislației muncii prin 
prisma modificărilor 

recente legate de 
implicațiile COVID-19  

Обзор последних 
изменений в трудовом 

законодательстве: 
рекомендации

в условиях
пандемии COVID-19

Respectarea legislației 
muncii prin prisma 

ultimelor modificări 
ale Codului Muncii și în 

contextul pandemiei 
COVID-19

Соблюдение трудового 
законодательства в 

связи с последствиями
пандемии COVID-19

Webinar
mai 2020

Webinar
iunie 2020

Webinar
iunie 2020

Webinar
iunie 2020

Webinar
iunie 2020

Webinar
august 2020

Webinar
august 2020

DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ 2020



Conform rezultatelor sesiunilor CAP/CIPA din perioada de raportare în
Republica Moldova dețin calificarea CAP - 391 specialiști și calificarea CIPA -
33 specialiști.

Statele participante ale 

Programului CIPA

Deținători

CAP 

Deținători

CIPA

Ucraina 6879 333

Kazahstan 5598 89

Uzbekistan 2091 69

Kârgâzstan 767 18

Moldova 391 33

Turkmenistan 342 2

Rusia 297 15

Belarus 258 6

Tadjikistan 173 6

Azerbaidjan 34 0

Total 16830 571

Tabelul Deținătorii certificatelor CAP/CIPA în statele participante ale 
Programului CIPA, la situația din 31 decembrie 2020



DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AUDITORILOR

Auditorii - membrii juridici ACAP RM au participat la 2 ateliere de lucru organizate de Asociație
“Completarea politicilor de control al calității și a Raportului privind rezulatele evaluării
riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului”, aspecte teoretice și practice ale
procesului de implementare a Legii privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul
prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (nr.75 din
21.05.2020) în martie, și în octombrie ”Modificarea Codului etic pentru profesioniștii contabili
și aplicarea prevederilor legislative și normative în activitatea de audit”.

Pregătirea profesională continuă are caracter obligatoriu pentru toţi auditorii membrii
Asociației şi constă în efectuarea a 40 de ore anual. Pentru anul 2020, pe fondul pandemiei
COVID‐19 și a măsurilor de prevenţie, cursurile au fost organizate exclusiv în sistemul
e‐learning, prin intermediul platformei Zoom. Pentru a veni în sprijinul auditorilor, ACAP a pus
la dispoziţia acestora 9 instruiri la care au participat 371 de auditori certificați.

DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ 2020



GRADUL DE SATISFACȚIE A 
PARTICIPANȚILOR
LA CURSURILE DE PREGĂTIRE 
OFERITE DE ACAP RM

Satisfăcut

Bine 24%

Foarte bine

7%

67%

Analiza feedback-ului pentru anul 2020 atestă că, 98% din participanți au fost

satisfăcuți de instruire, iar tematicile instruirilor au fost utile, practice, relevante și

bine documentate. Participanții au evaluat calitatea inaltă a programului de

instruire, accentul fiind pus pe interactivitate și utilitatea pentru specialiștii.

Reieșind din evaluarea post instruire a formatorilor, s-a constatat că temele

abordate au fost pe interesul tuturor participanților.

DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ 2020



ACTIVITĂŢI 
INTERNAŢIONALE În perioada 20-24 ianuarie, ACAP a

participat la cursul destinat pregătirii

formatorilor în domeniul Standardelor

Internaționale de Raportare Financiare în

sectorul public. Evenimentul profesional a

fost organizat în cadrul programului

PULSAR (EduCoP), susținut de Ministerul

Finanțelor din Austria, Banca Mondială și

Asociaţia Contabililor Certificaţi şi Autorizaţi

(ACCA) pentru țările din Balcanii de Vest și

din Parteneriatul Estic, care s-a desfășurat

la Batumi, Georgia.

Programul regional în domeniul

contabilității și raportării financiare în

sectorul public (PULSAR) are scopul de a

sprijini dezvoltarea acestui domeniu în

conformitate cu standardele internaționale

de contabilitate pentru sectorul public

(IPSAS) și standardele internaționale de
instruire (IES).



ACTIVITĂŢI 
INTERNAŢIONALE 

.

.

În data de 20 mai, ACAP a participat la conferință

internațională, pe platforma căreia au fost reuniți

reprezentanți ai diferitelor organizații profesionale de

contabili și auditori din țările din regiunea Eurasiatică

pentru a discuta situația actuală în activitățile

organizațiilor profesionale în legătură cu COVID19,

organizată de IFAC.

Discuția a fost moderată de senior managerul IFAC,

Maria Chuvasheva. În discursul său, moderatorul a

menționat, că IFAC vede următoarele consecințe ale

COVID19 în organizațiile profesionale: o scădere a

cererii de servicii oferite de organismele profesionale, o

scădere a cererii de servicii a membrilor, suspendarea

activităților organismelor profesionale deteriorarea

stării financiare a organismelor profesionale.

În data de 28 mai a avut loc webinar-ul internațional al

Camerei de Audit din Republica Belarus pentru membrii

săi, unde ACAP RM a participat cu prezentarea

„Diagnosticul stării financiare a companiei - faza inițială

de depășire a crizei”. Subiectul sa dovedit a fi destul de

relevant în contextul crizei globale și a permis membrilor

Camerei de Audit din Republica Belarus să își

reîmprospeteze cunoștințele cu privire la analiza

situațiilor financiare, prevenirea și recuperarea din criză

și nu numai.



ACTIVITĂŢI 
INTERNAŢIONALE 

În data de 13 iunie, ACAP a participat la webinar-ul

internațional ”Mijloacelor fixe - artilerie grea a companiei”

la care au fost discutate subiecte aferente specificul

contabilității mijloacelor fixe, folosind exemple practice și

orientări practice pentru dezvoltarea politicilor contabile,

totodată participanții au făcut cunoștință cu un arsenal

cheie de ajustări IFRS de transformare care se referă la

imobilizări corporale.

In perioada 24-26 iunie, ACAP a participat la

evenimentul semnificativ în lumea IFRS, care a reunit

experți în acest domeniu din diferite țări. Evenimentul a

avut loc sub forma unei conferințe internaționale IFRS

online pe tema: „IFRS în afaceri moderne și investiții” cu

participarea a aproximativ 70.000 de participanți din 8 țări:

Belarus, Georgia, Lituania, Moldova, Rusia, Uzbekistan și

Kazahstan.



La 8 octombrie 2020, online pe platforma ZOOM, membrii ACAP RM

au participat la conferința internațională cu genericul „Probleme și

perspective pentru funcționarea piețelor comune pentru serviciile de

audit și contabilitate din țările EAEU”, Ediția III-a.

Pentru prima dată, reprezentanții organizațiilor profesionale ale

contabililor și auditorilor din țările CSI din cele patru grupuri regionale

ale Asociației EICPA, Accountancy Eurasia, EKPOAB, ECCAA și alte

organizații profesionale s-au unit pentru a discuta probleme și

perspective pentru viitorul început de funcționarea pieței unice pentru

servicii de audit și contabilitate în țările EAEU.

In perioada 16-20 octombrie ACAP RM a participat la

Conferința Internațională ştiințifico - practică aniversară 

”Probleme actuale privind auditul, contabilitatea, fiscalitatea și 

controlul financiar de stat (supraveghere) în economia digitală și 

Covid-19/20: aspecte practice, probleme, soluții”, Ediția a XX-a.

Acest eveniment profesional a devenit o tradiție cu propria sa

istorie, care abordează anual necesitatea punerii în discuție a

problemelor existente în domeniul contabilității, auditului,

controlului financiar, fiscalității, precum abilități și modalități de

soluționare a acestora.

ACTIVITĂŢI 
INTERNAŢIONALE 



ACTIVITĂŢI 
INTERNAŢIONALE 

17-18 noiembrie, ACAP a participat la Bookkeepers

Summit 2020. Acest eveniment este unul dintre

singurele evenimente mondiale dedicat contabililor, la

care participanții au avut ocazia să asculte experți și

lideri mondiali în domeniul contabilității, pentru a da

încredere, inspirație, cunoștințe și un nou obiectiv.

8 decembrie, ACAP în calitate de partener a participat

la Summitul de Business Republica Moldova-Romania

2020. Un format deosebit – cel mai mare summit online

de colaborare de business intre cele doua țări: investiții,

fonduri, import-export și idei pentru dezvoltarea

antreprenorilor din ambele țări.

Pe parcursul anului 2020 ACAP a continuat

colaborarea fructuoasă cu ACCA

La ultimele două evenimente ale anului,

ACAP a participat pe data de 15 decembrie

la platforme pentru luarea în considerare a

următoarelor etape prin discutarea eticii și

sustenabilității și, de asemenea, prin al

doilea eveniment, un moment de relaxare și

distracție în Live petrecerea de Crăciun

online, organizat de ACCA.

Un grup de profesioniști la nivel înalt au

discutat în mod deschis și constructiv

provocările etice și durabile, și au făcut

schimb de opinii și soluții cu privire la ceea

ce pot face profesioniștii contabili pentru a

ajuta organizațiile din întreaga lume.



Nr. 

cpt.
ACTIV

Începutul 

perioadei de 

gestiune

Sfârșitul perioadei 

de gestiune

1 2 3 4

1 ACTIVE IMOBILIZATE, 118 850 172 698

din care:

Imobilizări necorporale 48 583

Mijloace fixe 118 850 124 115

2 ACTIVE CIRCULANTE 2 362 847 2 642 532

Materiale 12 910 10 748

Obiecte de mică valoare si scurtă durată 53 868 54 740

Producția în curs de execuție și produse 16 391 3 417

Creanțe comerciale și avansuri acordate 141 927 92 109

Creanțe ale bugetului 1 489 1 035

Creanțe privind mijloacele cu destinație 

specială 369 860 392 550

Numerar 973 962 1 259 510

Investiții financiare curente 781 700 824 603

Alte active circulante 10 740 3 820

TOTAL ACTIVE 2 481 697 2 815 230

Bilanţul la 31 decembrie 2020



Nr. 

cpt.
PASIV

Începutul 

perioadei de 

gestiune

Sfârșitul 

perioadei de 

gestiune

3 CAPITAL PROPRIU 1 852 603 2 125 863

Excedent net (deficit net) al perioadei de 

gestiune 273 260

Fond de autofinanțare 1 852 603 1 852 603

4 DATORII PE TERMEN LUNG

5 DATORII CURENTE 629 094 689 367

Datorii comerciale și avansuri primite 230 344 268 000

Alte datorii curente 375 945 394 850

TOTAL PASIVE 2 481 697 2 815 230

Bilanţul la 31 decembrie 2020



Indicatori
Cod 

rd.

Perioada de gestiune

precedentă curentă

1 2 3 4

Venituri aferente mijloacelor cu 

destinație specială

010 87 861

Cheltuieli aferente mijloacelor cu 

destinație specială

020 75 783

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu 

destinație specială (rd.010 – rd.020)

030 12 078

Alte venituri (cu excepția veniturilor din 

activitatea economică)

040 5 907

Alte cheltuieli ( cu excepția cheltuielilor 

din activitatea economică)

050 5 907

Excedent (deficit) aferent altor activități 

(rd.040 – rd.050)

060 0

Venituri din activitatea economică 070 4 139 999 2 938 983

Cheltuieli din activitatea economică 080 3 875 716 2 665 723

Rezultatul: profit (pierdere) din 

activitatea economică (rd.070 – rd.080)

090 276 361 273 260

EXTRAS din SITUAŢIA DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2020



EXTRAS din SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2020

Nr.
d/o

Indicatori
Cod 
rd.

Sold la începutul 
perioadei de 

gestiune
Majorări Diminuări

Sold la sfârșitul 
perioadei de 

gestiune

1 2 3 4 5 6 7

1 Mijloace cu destinație specială

Finanțări cu destinație specială din bugetul național 010 22 805 9 619 5 907 26 517

Finanțări cu destinație specială din bugetul local 020

Granturi 030

Asistența financiară și tehnică 040

Alte finanțări și încasări cu destinație specială 050

Total mijloace cu destinație specială (rd.010 + rd.020 

+ rd.030 + rd.040 + rd.050)

060 22 805 9 619 5 907 26 517

3 Contribuţii ale fondatorilor şi membrilor

Taxe de aderare şi cotizaţii de membru 110 369 860 289 710 267 020 392 550

Alte contribuţii 120

Total contribuţii ale fondatorilor şi membrilor (rd.110 

+ rd.120)
130 369 860 289 710 267 020 392 550

4 Fonduri

Aporturi iniţiale ale fondatorilor 140

Fondul de active imobilizate 150

Fondul de autofinanţare 160 1 852 603 273 260 2 125 863

Alte fonduri 170

Total fonduri(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) 180 1 852 603 273 260 2 125 863

5 Alte surse de finanţare 190

Total surse de finanţare

(rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)

2 245 268 573 5899 272 927 2 544 930



Executarea bugetului ACAP RM pentru anul 2020

1. VENITURI Plan 2020 Fact 2020 % îndeplinirii

1.1. VENITURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE

Certificarea CAP/CIPA 59 000 63 600 108

Cursuri de perfecționare și seminare tematice 1 941 980 2 343 634 121

Cursuri pentru începători 290 500 327 500 113

Cursuri regiuni 32 900 44 900 136

COSTURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE

Certificarea CAP/CIPA -42 500 -45 720 108

Cursuri de perfecționare și seminare tematice -1 070 085 -1 278 729 119

Cursuri pentru începători -204 175 -226 357 111

Cursuri regiuni -13 200 -26 200 198

VENITURI NETE INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE 994 420 1 202 628 121

1.2. VENITURI COMERCIALIZAREA LITERATURII 13 000 18 100 139

COSTUL LITERATURII COMERCIALIZATE 11 500 16 345 142

VENITURI NETE COMERCIALIZAREA LITERATURII 1 500 1 755 117

1.3. COTIZAȚII DE MEMBRU 65 000 93 500 144

1.4.DOBÂNZI DEPOZITE 37 750 38 130 101

1.5. ALTE VENITURI 9 619 9 619 100

TOTAL VENITURI 1 108 289 1 345 632 121



Executarea bugetului ACAP RM pentru anul 2020 (continuare)

2. PLATA COTIZAȚIILOR DE MEMBRU ÎN ORGANISMELE INTERNAȚIONALE 103 990 87 490 84

2.1.  IFAC 87 490 87 490 100

2.2.  FIDEF 6 000

2.3. ECBBA 10 500

3. ORGANIZAREA EVENIMENTELOR

Adunarea generală 7 000 3 829 55

Mesele rotunde,ședințele consiliului director, auditorilor, atelierelor de lucru 6 000 2 500 42

TOTAL EVENIMENTE 13 000 6 329 49

4. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Întreținerea personalului administrativ 804 742 794 026 99

Arenda oficiilor 61 450 61 450 100

Abonare periodice 10 107 10 107 100

Administrarea site ACAP, Google 90 000 90 000 100

Alte cheltuieli 25 000 22 970 92

TOTAL CHELTUIELI  ADMINISTRATIVE 991 299 978 553 99

TOTAL CHELTUIELI 1 108 289 1 072 372 97

EXCEDENT (DEFICIT) 0 273 260



Bugetul ACAP RM pentru anul 2021(proiect)
Examinat și propus spre aprobare pentru  

Adunarea Generală la Ședința Consiliului Director

din 02.02.2021, proces verbal nr. 1

1. VENITURI Plan 2021

1.1. VENITURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE
Certificarea CAP/CIPA 65 000

Cursuri de perfecționare și seminare tematice 2 275 000

Cursuri pentru începători 320 000

Cursuri regiuni 45 000

COSTURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE

Certificarea CAP/CIPA (46 720)

Cursuri de perfecționare și seminare tematice (1 197 147)

Cursuri pentru începători (209 357)

Cursuri regiuni (27 000)

VENITURI NETE INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE 1 224 776

1.2. VENITURI COMERCIALIZAREA LITERATURII 10 000

COSTUL LITERATURII COMERCIALIZATE 8 000

VENITURI NETE COMERCIALIZAREA LITERATURII 2 000

1.3. COTIZAȚII DE MEMBRU 95 000

1.4.DOBÂNZI DEPOZITE 38 130

1.5. ALTE VENITURI 6 000

TOTAL VENITURI 1 365 906



2. PLATA COTIZAȚIILOR DE MEMBRU ÎN ORGANISMELE INTERNAȚIONALE 104 006

2.1. IFAC 87 206

2.2. FIDEF 6 300

2.3. ECCAA 10 500

3. ORGANIZAREA EVENIMENTELOR

Conferințe,evenimente profesionale,ziua contabilului 40 000

Adunarea generală 42 000

Mesele rotunde, ședințele consiliului director, auditorilor, atelierelor de lucru 2 500

TOTAL EVENIMENTE 84 500

4. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Întreținerea personalului administrativ 989 100

Arenda oficiilor 87 200

Abonare periodice 7 100

Deplasări 25 000

Administrarea site ACAP 44 000

Alte cheltuieli 25 000

TOTAL CHELTUIELI  ADMINISTRATIVE 1 177 400

TOTAL CHELTUIELI 1 365 906

EXCEDENT (DEFICIT) 0

Bugetul ACAP RM pentru anul 2021(proiect), continuare



RAPORTUL 
COMISIEI DE 
AUDIT INTERN



str. Mitropolit Varlaam, 65, etajul 4, oficiul 432, 439, 441
Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

DIRECTIA EXECUTIVA:
tel. (+373 22) 22 19 25
tel. (+373 22) 54 14 12
tel. (+373 22) 54 14 95

DEPARTAMENT INSTRUIRE:
Mob. (+373) 68 899 964 - programa CAP/CIPA 
Mob. (+373) 60117170 - cursuri pentru contabili incepatori 
Mob. (+373) 78 882 281 - seminare, cursuri

www. acap.md 
info@acap.md 

REPREZENTANȚA CAHUL 
str. Mircea cel Bătrîn 27 A, of 1 
or. Cahul , MD-3909 
Mob. (+373) 79 57 83 97 
cahul@acap.md 

REPREZENTANȚA BĂLȚI 
str. Puskin 54 
mun. Bălti, MD-3121 
Mob. (+373) 69 74 93 37 
balti@acap.md 

REPREZENTANȚA UNGHENI: 
str. Decebal, 17/1 
mun. Ungheni , MD-3603 
Mob. (+373) 79 51 54 99 
ungheni@acap.md 

REPREZENTANȚA ORHEI: 
str. Scrisului Latin 2
mun. Orhei, MD-3505
Mob. (+373) 79 77 34 52
orhei@acap.md 


