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Stimați membri ACAP RM, dragi colegi,

Anul 2021 a fost marcat de aniversarea a de 25 ani de la fondarea Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști
din Republica Moldova – un sfert de veac ce constituie, cu certitudine, eforturi continue în sprijinul poziționării și
consolidării profesiei contabile și de audit în țară, grație căror am devenit o organizație puternică, vizibilă și activă pe
plan național și internațional, iar membrii noștri și interesele lor profesionale au fost, sunt și vor fi în centrul activității
noastre.

Adunarea Generală a membrilor ACAP RM constituie un eveniment major al activității ACAP RM, deoarece este un

bun prilej pentru a marca public rezultatele înregistrate în principalele direcții de activitate:

• Colaborarea cu organele de reglementare în scopul perfecționării și armonizării cadrului normativ-legal al 

profesiei contabile și de audit

Prin rolul și importanța Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din RM, ca partener responsabil de dialog cu

autoritățile de reglementare și autoritățile publice din Republica Moldova - Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de

Stat, Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului, Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM, Comisia

Națională a Pieței Financiare și alte instituții guvernamentale și non-guvernamentale, a asigurat transpunerea

prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul contabilității și auditului în legislația națională, precum și perfecționarea

cadrului normativ-legal al profesiilor noastre prin prezentarea opiniei competente și viziunii profesioniste a membrilor

săi în avizele actelor normative.
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• Cooperarea efectivă cu organismele profesionale și cu instituțiile internaționale specializate din domeniul contabil și de audit

Ca o constantă prioritară a activității ACAP RM constituie colaborarea cu organismele și cu instituțiile profesionale internaționale, care are loc atât pe plan bilateral, cât

și cu participarea activă a asociației în lucrările organizațiilor din care face parte ca membru cu drepturi depline sau asociat: IFAC, ECCAA, FIDEF, conlucrând strâns cu

alte organizații profesionale din domeniul contabil și de audit, pentru ca membrii noștri să beneficieze de avantajele oferite de cooperarea internațională.

Un instrument efectiv în cadrul cooperării internaționale prezintă Acordurile de colaborare cu organismele profesionale similare. Pe parcursul anului am menținut relațiile

reciproc avantajoase în baza acordurilor existente cu partenerii ACAP RM. Pe lângă deschiderea reciprocă, Acordurile încheiate în 2021 au stabilit prioritățile de

colaborare bilaterală, axându-se în special pe necesitatea efectuării schimbului de experiență și a transferului de bune practici în domeniul contabil și de audit, precum

✓ Memorandumul de Cooperare între ACAP RM și Centrul de Formare Financiară din subordinea Ministerului de Finanțe al Republicii Autonome Nahicevan; și

✓ Acord privind crearea Grupului Eurasiatic al contabililor și auditorilor din organizațiile profesionale CSI (Palata auditorilor din Republica Azerbaijan, Palata

auditorilor și experților contabili din Armenia, Palata auditorilor din Republica Belarus, Palata auditorilor din Republica Kazahstan, Uniunea contabililor și

auditorilor din Republica Kârgâză, Asociația Auditorilor din Federația Rusă, Asociația națională a contabililor și auditorilor din Uzbekistan și Palata auditorilor

din Uzbekistan).

• Comunicarea eficientă, dezvoltarea profesională și susținerea membrilor în activitatea lor

Principalul obiectiv al Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din RM a fost și va fi mereu susținerea acordată membrilor săi în vederea promovării și exercitării

profesiei contabile și de audit prin calitate, etică și profesionalism.

Printre aspectele pe care le considerăm deosebit de importante și menite să vină în susținerea membrilor sunt comunicarea prin informare cu ultimele noutăți de interes

profesional, prin invitație la evenimentele educaționale de formare și perfecționare a aptitudinilor profesionale și prin implicare la dezbateri și consultări publice a actelor

normative din domeniul contabil și de audit. Astfel ACAP RM își îndeplinește rolul de purtător al intereselor şi cerințelor membrilor, iar ei se pot mereu baza pe

organizația profesională care îi reprezintă.
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Misiunea ACAP RM prin activitățile profesionale are drept obiectiv

de a servi membrii săi prin:

• apărarea drepturilor şi intereselor legitime profesionale;

• acordarea ajutorului în vederea ridicării nivelului profesional şi a

calităţii serviciilor prestate de către membri;

• cоnsolidarea reputaţiei profesiei, inclusiv prin învăţământ,

dobândirea şi propagarea cunoştinţelor în domeniul profesiei;

• asigurarea instruirii profesionale continue a membrilor în

conformitate cu standardele de educaţie ale IFAC şi europene.
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La situația din 31 decembrie 2021 în Registru membrilor ACAP RM sunt înregistrați – 989 de membri.

Membrii ACAP RM în perioada 1996 - 2021.
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Deciziile
Comitetului

ACAP RM
13 

persoane
asociati în 
plenipoten

țiari 

32 
persoane

fizice

3 
persoane
juridice

3 de 
transfer

7 de 
aprobare

Activitatea Comitetului pentru membri, nominalizări și alegeri ACAP

RM este realizată în conformitate cu Regulamentul cu privire la

calitatea de membru ACAP RM, prevederilor Statutului și a Codului

de Etica profesionala.

In conformitate cu art. 3.1. din Statutul Asociației Membru al

Asociației poate fi orice persoana fizică sau juridică care recunoaște

scopul și susține obiectivele asociației, respectă prevederile statutului

și a valorilor etice ale profesiei.

Pe parcursul anului 2021 Comitetul a intreprins activități de evidență

a membrilor prin înscrierea candidaților, transferul, suspendarea și

încetarea statutului de membru.

Reprezentanțe teritoriale ACAP RM

Misiunea

Reprezentanțelor

teritoriale ACAP RM

• Asigurarea activităților de

pregătire continuă a

membrior din teritoriu.

• Organizarea de seminare,

întruniri sau alte activități cu

caracter instructiv destinate

membrilor.

✓ Întâlniri consultative cu

membrii și repezentanții

mediului de afaceri din

regiune.

✓ Mese rotunde pentru

discutarea subiectelor actuale

ale profesiei contabile și de

audit.

Alte 
regiuni

37 

63

81335

23

18
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Anul 2021 a marcat aniversarea a 25 de ani de fondare a 
Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din 
Republica Moldova.

Aniversarea a fost celebrată în data de 16 august 2021 în
cadrul evenimentelor profesionale online cu genericul
”Comerțul electronic: regimul legal, contabil și fiscal” și
”Generalități aferente documentului electronic: de la
creare până la semnare”, la care au participat peste 70
de persoane.

ACAP RM în sprijinul misiunii sale, a creat o platformă
modernă pentru dezvoltarea profesiei contabile și de audit
în Republica Moldova. Instruire, certificare, participare la
activități de standardizare, cooperare cu parteneri locali și
străini și, nu mai puțin important, protejarea intereselor
membrilor săi - toate acestea fiind sarcini ale Asociației pe
întreaga perioadă a activității sale. Rezultatele
remarcabile se datorează în mare măsură potențialului
profesional și dedicării membrilor asociației, fapt pentru
care ACAP RM exprimă recunoștință tuturor membrilor
pentru participarea activă în viața Asociației.

-6-

EVENIMENTE 
PROFESIONALE

Scopul primordial al activităților desfășurate rezidă în:
➢ promovarea și ridicarea prestigiului profesiei în Republica 

Moldova, 

➢ schimbul de experiență și însușirea bunelor  practici în 
domeniul auditului și contabilității.

Paralel cu dobândirea recunoașterii pe plan național, ACAP
RM a depus, încă din primii ani de la înființare, eforturi în
vederea consolidării și promovării sale pe plan extern.

Prin acțiuni susținute și consecvență, ACAP RM este în
prezent membru cu drepturi depline al Federației
Internaționale a Contabililor (IFAC), membru asociat al
Federației Internaționale a Experților Contabili Francofoni
(FIDEF) și membru asociat al Consiliul Eurasiatic al
Contabililor şi Auditorilor Certificaţi (ECCAA).

CONTABILI AUDITORI

ETICA
CONTROLUL 

CALITĂȚII

INTERESUL
PULBIC
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3 februarie 2021, ședința tehnică în cadrul Grupului de

Lucru ad-hoc, Digitizarea economiei cu subiectul de

discuție, eComerțul și economia fără numerar.

26 mai 2021, ședința Grupului de lucru nr. 4 „Rеduсеrеa

oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс”.

18 iunie 2021, prezentarea publică a progreselor și

propunerilor în procesul de implementare a Foii de parcurs

pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei

naționale și dezvoltare a comerțului electronic.

2 iulie 2021, atelierul de lucru privind integrarea Incluziunii

Sociale și de Gen în inițiativele Consiliului Economic pe

lângă Prim-Ministru. In cadrul evenimentului sa efectuat

prezentarea generală a nivelului de aplicare a măsurilor

integrării de gen și incluziunii sociale în subiectele actuale.

13 iulie 2021, acțiunea cu inițiativa organizării unei

platforme de discuții în format on-line la subiectul ”Măsuri

de protecție împotriva fraudelor de sustragere, cu aplicarea

instrumentelor electronice, a mijloacelor bănești,

informației care conține secret comercial și datelor cu

caracter personal”.

20 iulie 2021, ședința Grupului de lucru nr. 3 ”Stimularea

și menținerea investițiilor private”.

3 septembrie 2021, ședința privind Planul de acțiuni al
Guvernului pentru anii 2021-2022, dedicată domeniului
Transformare Digitală.

Activitatea organismului profesional cum este ACAP RM
joacă un rol extrem de important într-o economie modernă.
Contribuția vitală a organismului profesional la creșterea
economică este prin servirea interesului public, contribuie la
dezvoltarea și întărirea profesiei contabile și de audit în
Republica Moldova și stimulează membrii săi să adere la
cele mai înalte standarde de profesionalism, promovând, în
același timp, convergența națională la acestea standarde.

ACAP RM ca organism profesional ce beneficiază de
recunoaștere națională, internațională și europeană
reunește și gestionează o parte din profesia contabilă din
Republica Moldova. Această prerogativă derivă din
prevederile cadrului național legislativ contabil, prin care
asociațiile profesionale sunt recunoscute ca organ de
reglementare a contabilității și auditului, a căror funcție
rezidă în perfecționarea și dezvoltarea contabilității și
auditului.

În perioada de raportare printre evenimentele interne la care
a fost prezentă Asociația în 2021, se enumeră:

Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru:

20 ianuarie 2021, e-ședința tehnică, în contextul

implementării art. 201 ” Restricții în domeniul comerțului cu

amănuntul” al Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul

interior, precum și în scopul identificării soluțiilor de

depășire a situației create, urmare a modificărilor recent

operate în legea menționată supra.
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7 octombrie 2021, ședința Grupului de lucru nr. 3

„Stimularea și menținerea investițiilor private".

11 octombrie 2021, discuțiile virtuale pentru IMMuri -

stabilirea punctelor cheie pentru construirea și

consolidarea cu succes a forței de muncă.

12 octombrie 2021, ședința Grupului de lucru nr. 6

“Dezvoltarea pieței muncii”, discuțiile s-au axat pe

subiectele: examinarea oportunității implementării

măsurilor de susținere a agenților economici care

stimulează salariații în practicarea sportului și companiilor

care investesc în sport, prin intermediul stimulentelor

fiscale”.

29 octombrie 2021, ședința de lansare a Consiliului

consultativ pentru digitalizarea economiei (iConsiliu).

10 noiembrie 2021, prezentarea aplicației BizRadar,

înregistrată de Google și Apple.

18 noiembrie 2021, ședința Grupului de lucru nr. 6

“Dezvoltarea pieței muncii”.

23 noiembrie 2021, ședința Grupului de lucru nr.2  

„Facilitarea Comerțului Transfrontalier”.

Consiliului național de soluționare a disputelor în

domeniul controlului de stat pe parcursul anului ședințe

în regim online.

14 decembrie 2021, discuții în cadrul Grupului de Lucru

al Consiliului Economic ”Eliminarea constrângerilor în

activitatea antreprenorială”.

15 decembrie 2021, ședință a Consiliului consultativ

pentru digitalizarea economiei - iConsiliu.

16 decembrie 2021, ședința cu privire la proiectul

inițiativei legislative de digitalizare a unor aspecte din

activitatea notariala.

17 decembrie 2021, ședința de prezentare conceptului

Programului Național pentru Promovarea

Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii

2022-2026.



Colaborarea pe parcursul anului prin participarea reprezentantelor ACAP la
evenimentele publice, cât și în comisiile de specialitate și grupurile de lucru, cu
scopul alinierii la cele mai bune practici internaționale în domeniu dezvoltării
situației economice in țară.

Pe parcursul anului 2021, ACAP RM a oferit consiliere la modificările legislative
prin oferirea comentariilor/sugestiilor/obiecțiilor membrilor săi, au fost elaborate
Avize asupra proiectelor și actelor normative.

AVIZE la:

• proiectul ordinului privind aprobarea formularului CET21 – Declaraţia persoanei
fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Instrucțiunii privind modul de completare
a acesteia. În condițiile aprobării ordinului, prima perioadă fiscală de raportare cu
utilizarea noului formular va fi perioada fiscală a anului de gestiune 2021;

• proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului
nr.93/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea
adăugată;

• proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea
salariaților entităților din Republica Moldova;

• proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile
de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022;

• proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor ,,Pentru modificarea Ordinului Ministrului
Finanțelor nr. 119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile”;

• inițierea elaborării proiectului Ordinului ,,Pentru modificarea Ordinului Ministrului
Finanțelor nr. 118/2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de
Contabilitate”.

AVIZE la:

• proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea formularelor de citații;

• proiectul ordinului cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de stingere
prin scădere şi luare la evidentă specială a obligației fiscale, aprobat prin Ordinul
IFPS nr. 1108/2015.

AVIZE la:

• proiectul Hotărârii privind modificarea și abrogarea unor acte normative, în vederea
conformării cadrului normativ în domeniul auditului și clarificarea unor aspecte
aferent procedurilor de includere/suspendare/eliminare a entităților de audit în/din
lista entităților eligibile.
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CONSILIULUI NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR ÎN DOMENIUL 

CONTROLULUI DE STAT 

Atragerea experților din cadrul ACAP în vederea expunerii opiniei Cu privire la carențele în interpretarea/aplicarea 

Legii Fondului de susținere a populației nr.827/2000, Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător (taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă în mărime de 2,5%) și art.26 (în vigoare până la 

data de 1 ianuarie 2019) din Codul fiscal 

ADRESARE ACAP RM către organele de avizare asupra - Proiectului de lege privind instituirea unor măsuri

de susținere a activității de întreprinzător și - Aspecte aferente situațiilor financiare conform IFRS întocmite de 

companiile de asigurări .

PARTICIPAREA ACAP RM la Sondaje de opinii bianuale, lansate de Secretariatul Consiliului Economic, la 

completarea chestionarelor cu privire la reglementările existente în sectoarele economice primită de la  Consiliului 

Concurenței și Focus-grupuri. 



Pe parcursul anului 2021 Comitetului privind dezvoltarea auditului și controlul calității ACAP RM și-a

continuat activitatea privind organizarea sistemului intern de control al calității și asigurarea calității

activității de audit desfășurate de membrii ACAP RM prin activitatea Departamentului Controlul

Calității și Monitorizare (DCCM) astfel, în perioada de raportoare ACAP RM a elaborat proiectul la

Metodologia privind controlul extern al calității auditului.

Prezenta metodologie stabilește cadrul de desfășurare a controlului extern la entităţile de audit -

membre ale ACAP RM, care desfășoară activități de audit în conformitate cu dispozițiile Legii

nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare (Monitorul oficial nr. 7-17/48 din 12.01.2018).

Controlul extern efectuat de ACAP RM în condițiile prezentei metodologii are drept scop obținerea

asigurării rezonabile că entitatea de audit sa respectă dispoziții ale legii privind auditul situațiilor

financiare, nr. 271 din 15.12.2017.

Prin decizia CSPA nr. 21 din 27.11. 2020 ”Privind delegarea funcției de control extern al calității

membrilor săi”, ACAP RM efectuează controlul extern al calității auditului, pentru a preveni, detecta și

corecta neconfomități în activitatea.
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În exercitarea atribuțiilor statutare ACAP a inițiat, 
în anul 2014, misiuni de inspecție a calității 
activității de audit desfășurate de membri -
persoane juridice.

Obiectivul inspecţiei privind controlul calităţii
constă în examinarea modului de organizare şi
documentare a politicilor şi procedurilor de control 
al calităţii, aplicate de auditorii inspectaţi atât la 
nivelul firmei de audit, cât şi al misiunilor de audit.

În perioada 2014 – 2021 au fost elaborate:
▪ Regulamentul privind inspecţia calităţii

activităţii de audit şi a altor servicii conexe
▪ Ghidului  privind Controlul Calității Activității de 

Audit
▪ Metodologia privind controlul extern al calității 

auditului
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Lumea în care membrii noştri şi viitori membri îşi

desfăşoară activitatea evoluează întrun ritm alert. Viteza şi

volumul de schimbare la nivel global - noile modele de

afaceri, pieţele globalizate, noile clase de active şi noii

factori de risc - generează cerinţe contabililor și auditorilor,

creând noi incertitudini şi noi provocări deosebite, dar mai

ales o oportunitate.

Educația de calitate atât în privința formării profesionale

inițiale, cât și cu referire la Dezvoltarea profesională

continuă a profesioniștilor contabili și auditorilor reprezintă

una din prioritățile ACAP RM, în deservirea interesului

public.

ACAP RM rămâne a fi în continuare un partener de încredere

pentru comunitate de contabili și auditori profesioniști,

mediul de afaceri, oferind o multitudine de programe de

instruire unde se însușesc metode și instrumente necesare

dezvoltării unei afaceri de succes, care facilitează

structurarea viitoarei activități economice pe criterii de

rentabilitate.

Raport
anual 2021
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Activitatea în domeniul instruirii și formării profesionale continue

desfășurată de Departamentul Instruire ACAP RM a fost guvernată de

următoarele priorității menite să întărească activitatea Asociației în 2021 și să

răspundă nevoilor membrilor :

Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor

profesionale în domeniul contabilității și

auditului prin intermediul programelor

educaționale, desfășurarea instruirii offline și

online;

Monitorizarea şi controlul proceselor de instruire

online. Îmbunătățirea calității instruirii prin

utilizarea metodelor, formelor şi a strategiilor

moderne e-learning;

Cоnsolidarea reputaţiei profesiei, inclusiv prin

învăţământul pe parcursul vieții, dobândirea şi

propagarea cunoştinţelor în domeniul profesiei,
promovarea programelor educaționale ACAP RM pe
toate platformele disponibele.

Raport
anual 2021
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103
evenimente educaționale desfășurate în

cadrul programelor de instruire

1914
de specialiști care activează în domeniul

contabilității și auditului din toate

ramurile economiei naționale au

participat la evenimente educationale

REALIZĂRILE ANULUI 2021

În calitatea sa de organism profesional care
gestionează profesia contabilă și audit din
Republica Moldova, ACAP RM doreşte să
vină în sprijinul membrilor săi prin diferite
forme de Instruire și formare profesională
pentru contabili și auditori prin
intermediul Programul de Dezvoltare
Profesională Continuă de la nivelul initial
pâna la nivelul avansat.
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ANUL

NR.DE 
PARTICIPANȚI 2319 2104 1914

2019 2020 2021

NR.DE 
EVENIMENTE 104 75 103

Dinamica persoanelor înregistrate la 

evenimente educaționale ACAP RM 

în perioada 2019-2021

Performanța medie a ACAP RM în formarea specialiștilor
din domeniul contabilității și a auditului a rămas practic
neschimbată, chiar și în condițiile situației dificile din
economia țării, dictată inclusiv de efectele pandemiei.

25 de ani în sprijinul profesiei contabile și de audit!
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STATISTICI DE INSTRUIRE 
(ONLINE – OFLINE %) 2019 -2021

2020 2021

29%

71%

49%51%

Offline Online

2019

1% online ACCA, IPFM

99%

1%

În anul 2021, ACAP a finisat tranziția și adaptarea la instruirea online, din considerente de
securitate privind pandemia de COVID-19; a remodelat și completat modulele de instruire
continuă sub aspectul modificărilor și completărilor operate în domeniul contabil-fiscal și de
audit, dar și în corespundere cu realitățile și necesitățile membrilor săi.

25 de ani în sprijinul profesiei contabile și de audit!
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La cursurile de formare
profesională, webinarele și seminarele
tematice din cadrul Programului de
dezvoltare continuă a contabililor a și
auditorilor – membri ACAP RM au
participat 1718 cursanți (90% din numărul
total de specialiști), inclusiv în domeniul
activității de audit – 228 participanți,
Programa CAP/CIPA – 101. STATISTICI DE INSTRUIRE 2021

În anul 2021 ACAP a acordat o
atenție sporită procesului școlarizării viitorilor
contabili (10% din numărul total de
participanți – 196 persoane), fiind în căutare
permanentă a noilor căi de dezvoltarea
profesională inițială. Programele pentru
contabilii începători oferite de către ACAP RM,
este prima etapă de suport acordat
sectorului antreprenorial din Republica
Moldova de către organizațiile profesionale.

Structura procentuală a persoanelor înregistrate
la programele educaționale ACAP RM în anul 2021

73%

12%

5% 10%

Total participanți
1914

Webinare și 
seminare tematice. 
Programa DPC 
Audit practic

Programa CAP/CIPA

Formare inițială

Raport
anual 2021
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Peste 400 de specialiști care activează în domeniul

contabilității și auditului din varii ramuri ale

economiei naționale au participat la webinarii cu

tematica «Modul de întocmire a situațiilor financiare

şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru

anul 2020. Particularităţile aplicării legislaţiei

contabile și fiscale în anul 2021”, “Particularitățile

contabilității în organizațiile necomerciale. Modul de

intocmire a situațiilor financiare și a Declaraţiei cu

privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 pentru

ONG” organizate de ACAP RM în perioada ianuarie –

martie 2021 (total – 22 webinare). În perioada de

raportare Programul de instruire a fost completat

webinarele și seminarele pe teme noi: “Comerțul

electronic: regimul juridic, contabil, fiscal”,

“Calcularea dividendelor –aspect juridice, contabile,

fiscale”, “Verificarea anuală a activității rezidenților

Parcului IT”, ”Echilibru activilor si pasivelor -ȘAH și

MAT creditelor”, “Particularităţile contabilităţii și

raportării financiare a Reprezentanței entității

nerezidente”, “Probleme complexe în impozitarea

nerezidentelor” etc.

ACAP a fost mereu receptiv la necesitățile
contabililor și auditorilor - membrii Asociației.
Astfel în contextul pandemiei COVID-19,
pentru a spori competențele specialiștilor din
domeniul contabilității și auditului privind
gestiunea situațiilor de criză și adaptarea la
noile condiții ale pieței, au fost operate
modificări în modul de desfășurare a
sesiunilor de instruire. Prin intermediul
Programului Dezvoltarea Profesională
Continuă s-a urmărit oferirea informațiilor
utile, de ultimă oră și consultare pentru a
spori gradul de reziliență a entităților față de
criza economică generată de pandemia
COVID-19. Programul având drept scop
oferirea unei serii de instruiri, transfer de
experiență și ghidare online pentru contabili,
auditori și antreprenori.

REALIZĂRILE ANULUI 2021
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ACAP RM a continuat colaborarea fructuoasă în cadrul

programelor de instruire cu specialiştii sectorului bancar. La

training-uri „Prezentarea siuatiilor financiare consolidate”,

„Practici contabile în cadrul organizațiilor de microfinanțare”,

cursuri Standarde Internaţionale de Raportare Financiară:

aplicații practice”, „Contabilitate financiară 1”, „Contabilitate

managerială 1”, „Impozitarea şi Drept economic în RM”. De

asemenea în cadrul Programului CIPA au participat contabili şi

economişti din Banca Naţională al RM, „SA Victoriabank”, “OTP

Bank Moldova”, “SA Fincombank”, “ SA Moldincombank”, „SA

Comerțbank”, „Banca Comercială Română”, „SA Energbank”, SRL

“Microinvest”, etc.

REALIZĂRILE ANULUI 2021
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CAP/CIPA ÎN MOLDOVA

În anul 2021 la cursurile de pregătire pentru susținerea examenelor în cadrul Programului Internațional de certificare a contabililor

profesioniști CAP/CIPA au participat 101 specialiști. Conform rezultatelor sesiunilor CAP/CIPA din 2021 au primit calificarea Contabil

Internaţional Profesionist Certificat (CIPA) - 1 membri ACAP RM, iar calificarea Contabil Certificat Practician (САР) - 10 membri ACAP RM.

Astfel în Republica Moldova deţin calificarea CAP - 401 specialiști şi calificarea CIPA 35 – specialiști.

Deținatorii certificatului CIPA (Certified International 
Professional Accountant) în Moldova

Situația la data de 01 aprilie 2022

401 CAP 
Contabil Certificat

Practician

35 CIPA 
Contabil International 
Profesionist Certificat

1. Adamciuk Tatiana
2. Artiușenco Oxana
3. Baciu Vera
4. Banaga Rodica
5. Baxan Alina
6. Cacean Vladimir
7. Cara Olga
8. Chiriac Rodica
9. Comarschi Nicolai
10. Craveț Elena
11. Creciun Irina
12. Dumbravă Ruslan
13. Gavrilina Irina
14. Gherciu Ecaterina
15. Gotișan Liudmila
16. Ignat Tatiana
17. Macheev Alexandr

18. Mantea Andrei
19. Mardari Elena
20. Melincianu Victor
21. Moraru Marina
22. Moroz Svetlana
23. Neagu Alla
24. Panuș Valentina
25. Petighin Serghei
26. Plotean Ludmila
27. Polomoșnîh Alexandr
28. Ranețcaia Olga
29. Rusanovschi Liudmila
30. Rusnac Irina
31. Șchendrea Nina
32. Șeremetieva Marina
33. Slobodeanu Svetlana
34. Staver Tatiana
35. Terzi Irina

25 de ani în sprijinul profesiei contabile și de audit!
Raport anual

2021
-22-



DPC AUDITORILOR - 2021

În anul 2021, întregul spectru de măsuri informativ-educaționale organizate
pentru auditori – membri ai Asociației, în cadrul Programului de dezvoltare profesională
continuă s-a axat pe următoarele segmente:

Familiarizarea şi aplicarea Standardelor Internaționale de Audit (ISA) şi a cerinţelor

Codului Etic adoptate de IFAC;

Dezvoltarea cunoștințelor şi înțelegerea principiilor, conceptelor, noțiunilor şi

cerințelor Codului etic aferent profesiei de auditor;

Deprinderea metodelor specifice de management ale unor acțiuni ocazionate de

audit;

Dezvoltarea relațiilor în sfera legalității, evitarea accesării de relații şi procese ilegale

sau informale, care pot aduce prejudicii dezvoltării sănătoase a vieții economice,

sociale și societății pe zona realizării auditului;

Aplicarea cunoștințelor teoretice și practice prin utilizarea metodelor şi a tehnicilor

specifice auditului, ca experiență practică de tip național, european și internațional

în respectarea legislației şi realizarea activităților legale.

În cadrul Programului de dezvoltare profesională continuă pentru auditorii și contabilii

membri ai ACAP RM au fost organizate 6 cursuri în format online, privind perfecționarea

a auditorilor conform Programului de formare profesională a auditorilor pentru anul

2021, coordonat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova si

Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului, și meet-up pe tema “Implementarea

obligațiilor aferente contracarării spălării banilor și finanțării terorismului,” la care au

participat 228 de auditori certificați.

25 de ani în sprijinul profesiei contabile și de audit!
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DEZVOLTARE PROFESIONALĂ. 
PRIORITĂȚILE ACAP RM PENTRU ANUL 2022

Ajustarea și actualizarea perpetuu a
activităților educaționale și de certificare în
susținerea profesiei. Elaborarea tematicii și
adaptarea instruirii necesităților și cerințelor
membrilor Asociației în perioadele de criză și
post criză;

Mediatizarea și promovarea activităților ACAP
RM, inclusiv prin diferite forme de Instruire și
formare profesională continuă pentru
contabili și auditori - membri ACAP RM;

Intensificarea colaborării cu
internaționale de training în vederea
implementării unor proiecte comune în
domeniul instruirii profesionale contabile și
de audit;

Continuarea activității asupra site-lui
acap.md, rubrici Instruire și Noutăți, plasarea
informației cu privire instruirii și de
certificarea;

Utilizarea tehnologiilor inovative și creative în
formare profesională continuă, dezvoltarea
calitativă a competențelor privind
marketingul online pentru îmbunătățirea
accesului la informație.

,
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+ 2000 
Evenimente educaționale 

și de sprijin a membrilor Asociației

+ 50
Formatori-experți în domeniul 

contabilitate și audit

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN CIFRE
1996 - 2021

+ 50 000 
Participanți

+ 20 000
Consultații 
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1-2 aprilie 2021, ACAP RM, 
AmCham, ACCA, conferința pe 
contabilitate & Audit 
”A&A’21”,dedicată celebrării 
sărbătorii profesionale - Ziua 
Contabilului și Auditorului.

20-21 mai 2021, AmCham
Moldova, FINed, USAID, 
conferința #DTFINCON’21-Digital 
Transformation and Financial 
Inclusion

2 iuniei 2021, EBA Moldova, 
conferința internațională  ”DIGI 
BUSINESS ERA - O NOUĂ 
NORMALITATE. Date, Platforme, 
Convergenta si Cyber”

18 august 2021, IAASB în 
colaborare cu IFAC, eveniment 
profesional ”Aducând totul la un 
loc: explorarea   tuturor 
componentelor unui sistem de 
management al calității” 

13 septembrie 2021, ACCA, 
masa rotunda regionala cu 
genericul “Regandirea carierelor: 
Generația Z și viitorul contabilității”

16-17 septembrie 2021,AmCham
Moldova, conferința internațională
”e-TAXCON: conferință fiscală
internațională din Moldova”

20 septembrie 2021, IFAC, 
ACCA, eveniment profesional în 
domeniul investițiilor, finanțelor și 
contabilității

22 septembrie 2021, ACCA, CA 
ANZ), IFAC comun cu OCDE,  
masa rotunda regională “Scăderea
sprijinului public pentru colaborarea

fiscală internațională”

Bringing It All Together: Exploring 
the Components of the Quality 

Management System,
on August 18 from 11 am–12 pm 

GMT on Zoom
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28 septembrie 2021, ACCA,
ADECCO GROUP, SMEUNITED
și CDSB, eveniment profesional -
modalități de a reflecta abilitățile și
capitalul uman în bilanț

15-17 octombrie 2021, APFM,
Azerbaidjan, Forumul Eurasiatic al
Contabililor și Auditorilor, ediția a
VII-ea „RAPORTAREA FINANCIARĂ:

VIZIUNEA VIITORULUI”

29 octombrie 2021, CAFR,
congresul profesiei de auditor
financiar din România, ediția a
VII-ea, „Modernizarea profesiei de
auditor financiar în contextul
actualelor provocări globale”

2 decembrie 2021, UN Women, 
AmCham Moldova,  eveniment
“Stimularea mediului de afaceri 
pentru a dezvolta soluții alternative 
de îngrijire a copiilor”

23 decembrie 2021, EBA 
Moldova, emisiunea "Tax Minute” 
pe tematica  ”Inventarierea anuală
a patrimoniului, creanțelor și
datoriilor” ediția a V-ea

24 noiembrie 2021, ACCA, HIM 
Public Affairs, eveniment 
profesional  «Acțiunea climatică și 
profesia de contabil: construirea 
unui viitor sustenabil-Perspective 
românești».

Toate evenimentele
profesionale pe pracursul
anului 2021, care au
reunit în format virtual
organismele profesionale
au pus în evidență
reperele-cheie cu referire
la valorile și provocările
profesiei, precum și
impactul schimbărilor
generate de criză asupra
profesiei de contabilitate
și audit.
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Bilanţul la 31 decembrie 2021

Nr. cr. ACTIV
Începutul perioadei de 

gestiune
Sfârșitul perioadei de gestiune

1 2 3 4

1 ACTIVE IMOBILIZATE, 172 698 153 185

din care:

Imobilizări necorporale 48 583 37 583

Mijloace fixe 124 115 115 602

2 ACTIVE CIRCULANTE 2 642 532 2 802 515

Materiale 10 748 3 104

Obiecte de mică valoare si scurtă durată 54 740 54 740

Producția în curs de execuție și produse 3 417 574

Creanțe comerciale și avansuri acordate 92 109 9 284

Creanțe ale bugetului 1 035

Creanțe privind mijloacele cu destinație specială 392 550 363 320

Numerar 1 259 510 1 371 493

Investiții financiare curente 824 603 1 000 000

Alte active circulante 3 820

TOTAL ACTIVE 2 815 230 2 955 700



25 de ani în sprijinul profesiei contabile și de audit!
Raport anual

2021
-29-

Nr. cr. PASIV
Începutul perioadei 

de gestiune

Sfârșitul perioadei de 

gestiune

3 CAPITAL PROPRIU 2 125 863 2 341 628

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune 215 765

Fond de autofinanțare 2 125 863 2 125 863

4 DATORII PE TERMEN LUNG

5 DATORII CURENTE 689 367 614 072

Datorii comerciale și avansuri primite 268 000 233 573

Alte datorii curente 394 850 363 320

TOTAL PASIVE 2 815 230 2 955 700

Bilanţul la 31 decembrie 2021
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EXTRAS din SITUAŢIA DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2021

Indicatori Cod rd.
Perioada de gestiune

precedentă curentă

1 2 3 4

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială 010 31 800

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație 

specială

020 31 800

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație 

specială (rd.010 – rd.020)

030 0

Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea 

economică)

040 5 907 18 847

Alte cheltuieli ( cu excepția cheltuielilor din 

activitatea economică)

050 5 907 18 847

Excedent (deficit) aferent altor activități (rd.040 –

rd.050)

060 0 0

Venituri din activitatea economică 070 2 938 983 2 988 988

Cheltuieli din activitatea economică 080 2 665 723 2 773 223

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea 

economică (rd.070 – rd.080)

090 273 260 215 765
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EXTRAS din SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2021

№
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 26 517 9 509 18 847 17 179

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 26 517 9 509 18 847 17 179

2 Contribuţii ale fondatorilor şi membrilor

Taxe de aderare şi cotizaţii de membru 110 392 550 263 138 292 368 363 320

Alte contribuţii 120

Total contribuţii ale fondatorilor şi membrilor (rd.110 + rd.120) 130 392 550 263 138 292 368 363 320

3 Fonduri

Aporturi iniţiale ale fondatorilor 140

Fondul de active imobilizate 150

Fondul de autofinanţare 160 2 125 863 215 765 2 341 628

Alte fonduri 170

Total fonduri(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) 180 2 125 863 215 765 2 341 628

4 Alte surse de finanţare 190

Total surse de finanţare

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

2 544 930 488 412 311 215 2 722 127
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Executarea bugetului ACAP RM pentru anul 2021

1. VENITURI Plan 2021 Fact 2021 % îndeplinirii

1.1. VENITURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE

Certificarea CAP/CIPA 65 000 191 450 295

Cursuri de perfecționare și seminare tematice 2 275 000 2 286 575 101

Cursuri pentru începători 320 000 328 500 103

Cursuri regiuni 45 000 29 900 66

COSTURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE

Certificarea CAP/CIPA -46 720 -137 540 294

Cursuri de perfecționare și seminare tematice -1 197 147 -1 214 992 101

Cursuri pentru începători -209 357 -213 950 102

Cursuri regiuni -27 000 -21 500 80

VENITURI NETE INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE 1 224 776 1 248 443 102

1.2. VENITURI COMERCIALIZAREA LITERATURII 10 000 9 200 92

COSTUL LITERATURII COMERCIALIZATE 8 000 7 320 92

VENITURI NETE COMERCIALIZAREA LITERATURII 2 000 1 880 94

1.3. COTIZAȚII DE MEMBRU 95 000 116 185 122

1.4.DOBÂNZI DEPOZITE 38 130 36 515 96

1.5. ALTE VENITURI 6 000 41 310 689

TOTAL VENITURI 1 365 906 1 444 333 106
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Executarea bugetului ACAP RM pentru anul 2021

(continuare)

2. PLATA COTIZAȚIILOR DE MEMBRU ÎN ORGANISMELE INTERNAȚIONALE 104 006 102 421 98

2.1.  IFAC 87 206 87 206 100

2.2.  FIDEF 6 300 3 160 50

2.3. ECBBA 10 500 12 055 115

3. ORGANIZAREA EVENIMENTELOR

Conferințe, evenimente profesionale, ziua contabilului 40 000 37 940 95

Adunarea generală 42 000 16 252 39

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

TOTAL EVENIMENTE 84 500 54 192 64

4. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Întreținerea personalului administrativ 989 100 914 720 92

Arenda oficiilor 87 200 87 200 100

Abonare periodice 7 100 3 260 46

Deplasări 25 000 0

Administrarea site ACAP, Google 44 000 42 907 98

Alte cheltuieli 25 000 23 868 95

TOTAL CHELTUIELI  ADMINISTRATIVE 1 177 400 1 071 955 91

TOTAL CHELTUIELI 1 365 906 1 228 568 90

EXCEDENT (DEFICIT) 0 215 765
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1. VENITURI Plan 2022

1.1. VENITURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE

Certificarea CAP/CIPA 201 020

Cursuri de perfecționare și seminare tematice 2 340 900

Cursuri pentru începători 344 925

Cursuri regiuni 25 000

COSTURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE

Certificarea CAP/CIPA (144 420)

Cursuri de perfecționare și seminare tematice (1 300 105)

Cursuri pentru începători (224 650)

Cursuri regiuni (17 000)

VENITURI NETE INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE 1 225 670

1.2. VENITURI COMERCIALIZAREA LITERATURII 5 000

COSTUL LITERATURII COMERCIALIZATE 4 000

VENITURI NETE COMERCIALIZAREA LITERATURII 1 000

1.3. COTIZAȚII DE MEMBRU 105 000

1.4.DOBÂNZI DEPOZITE 27 500

1.5. ALTE VENITURI 7 000

TOTAL VENITURI 1 366 170

Bugetul ACAP RM pentru anul 2022 (proiect) Examinat și propus spre aprobare pentru Adunarea

Generală la Ședința Consiliului Director din 14.02.2022, 

proces verbal nr. 2



25 de ani în sprijinul profesiei contabile și de audit!
Raport anual

2021
-35-

2. PLATA COTIZAȚIILOR DE MEMBRU ÎN ORGANISMELE INTERNAȚIONALE 108 130

2.1. IFAC 89 830

2.2. FIDEF 6 300

2.3. ECCAA 12 000

3. ORGANIZAREA EVENIMENTELOR

Conferințe,evenimente profesionale,ziua contabilului 62 000

Adunarea generală 10 000

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 97 200

Abonare periodice 3 240

Deplasări 25 000

Administrarea site ACAP 44 000

Alte cheltuieli 25 000

TOTAL CHELTUIELI  ADMINISTRATIVE 1 173 540

TOTAL CHELTUIELI 1 366 170

EXCEDENT (DEFICIT) 0

Bugetul ACAP RM pentru anul 2022 (proiect)
(continuare)
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COMISIA DE AUDIT INTERN 

2021-2025

Conform prevederilor statutare ACAP RM, Comisia de

audit intern este un organ al asociației subordonat

numai adunării generale, care efectuează auditul

intern al rapoartelor financiare anuale ale asociației şi

activității asociației printr-o abordare sistematică,

bazând-se pe analiza riscurilor şi evaluarea stării

controlului intern al activității economico-financiare a

asociației.

Pe baza hotărârilor adoptate de Adunarea generală a

membrilor din 18 septembriei 2021, în Comisia de

audit intern au fost desemnate 3 persoane.



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) 69163968 - cursuri pentru contabili incepatori 
Mob. (+373) 78 882 281 - seminare, cursuri

www. acap.md 
info@acap.md 

Asociaţia Obştească “Asociaţia Contabililor şi 
Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova”

fondată în 1996                                  

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 


