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Mesajul Președintelui ACAP RM
Stimaţi membri ACAP RM!

Adunarea Generală a membrilor ACAP RM este un 
eveniment important prin faptul că, an de an, întrunește cei 
mai buni contabili și auditori din Republica Moldova, repre-
zentând o platformă eficientă de comunicare, interacţiune şi 
expunere a principalelor preocupări din domeniul contabil şi 
de audit.

De asemenea, avem posibilitatea de a marca rezul-
tatele înregistrate în anul de raportare cât și de a depista 
problemele apărute în activitatea Asociației. Totodată Adu-
narea Generală oferă posibilitate pentru schimb de informa-
ții, experiență în scopul dezvoltării profesiei contabile și de 
audit la nivel național, stabilind direcţiile prioritare de activi-
tate şi  obiectivele pentru  următorul an.

Pe parcursul anului 2016 Asociația a avut misiunea de 
creare a unei platforme moderne pentru dezvoltarea profe-
siei contabile și de audit în Republica Moldova. Instruirea, 
certificarea, participarea la activități de standardizare, co-
operarea cu partenerii locali și străini și nu în ultimul rând, 
protecția intereselor membrilor săi - toate aceste sarcini au 
stat în fața Asociației pe întreaga perioadă de activitate.

Misiunea ACAP în anul 2016 s-a bazat pe îndeplinirea 
următoarelor obiective fundamentale: 

1) Dezvoltarea profesiei contabile și de audit în Republica Moldova în baza Standardelor 
Internaționale.  

Pentru statele care aspiră la integrarea europeană, cum este și Republica Moldova, armoniza-
rea reglementărilor contabile constituie un obiectiv prioritar, ce trebuie îndeplinit pentru a face față cu 
succes cerințelor pieței europene. Profesiile contabilă și de audit în Republica Moldova sunt supuse 
frecvent unor provocări, generate de reformele în domeniile date. Elaborarea noilor proiecte de legi în 
domeniul contabilității și auditului, implementarea noilor SNC-uri și armonizarea acestora cu cerințele 
IFRS și Directivelor Uniunii Europene, multiplele modificări în legislație ne obligă să fim mult mai activi, 
să ne facem auziți, să propunem cele mai eficiente și corecte soluții care ar contribui calitativ la dezvol-
tarea profesiei contabile și de audit în Republica Moldova.  

2) Consolidarea capacităţii instituţionale ale ACAP RM prin continuitatea cooperării cu 
organismele internaţionale şi cu autorităţile publice.

Pentru anul de raportare ACAP și-a propus implicarea cât mai activă în elaborarea și perfecționa-
rea cadrului legislativ în domeniul contabil şi de audit, colaborarea cât mai eficientă cu instituțiile publice 
promotoare a reformelor contabilității și a auditului, inclusiv cu Ministerul Finanțelor ca organ cheie în 
promovarea politicilor și monitoringul domeniului dat. Întru realizarea acestui obiectiv, ACAP s-a implicat 
destul de activ în dezbaterile publice care au vizat noile proiecte de legi ce vor reglementa în viitorul 
apropiat contabilitatea și auditul prin adaptarea Legii contabilității și Legii auditului situațiilor financiare la 
Directivele europene, obiectivele politicii fiscale și vamale pentru anul 2017; modalitățile de îmbunătățire 
a procesului de certificare a auditorilor prin perfecționarea procedurii existente în prezent etc. În cadrul 
acestor dezbateri ACAP RM a venit cu un șir de propuneri argumentate, care au menirea să consolideze 
prestigiul profesiei contabile și de audit.

Pe parcursul anului 2016 au fost elaborate și prezentate avize asupra proiectelor de legi și a acte-
lor normative spre examinare către Guvernul RM, Ministerului Finanțelor RM, Inspectoratul Fiscal Princi-
pal de Stat, Ministerului Economiei RM, Consiliului Economic al Prim – ministrului, Ministerului Afacerilor 
Interne RM, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova, 
Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei RM.

Datorită rolului şi a activităţilor  sale Asociaţia este percepută de către organizaţiile internaţionale, 
autorităţile de reglementare, structurile guvernamentale drept un partener important şi responsabil de 
dialog. În acest context, putem spune că una dintre provocările principale ale timpului o constituie asigu-
rarea cadrului de funcţionare al profesiei prin adoptarea unei legislaţii coerente, corecte şi transparente, 
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conforme cu normele europene în materie.
În același timp, se dorește o implicare cât mai activă a fiecărui membru a Asociației în soluționarea 

problemelor contabililor și auditorilor din Republica Moldova, în elaborarea și perfecționarea cadrului 
legislativ în domeniul contabil şi de audit, colaborarea cât mai eficientă cu instituțiile publice promotoare 
a reformelor contabilității și a auditului. 

La nivel internațional, dar și la nivel național avem obligația de a fi mult mai vizibili și mai activi, să 
cunoaștem ceea ce se întâmplă și să generăm o forță de care să se țină cont la orice nivel.  

3) Ajustarea şi actualizarea perpetuu a activităţilor educaţionale şi de certificare în susţi-
nerea profesiei. 

Activitatea ACAP este focusată, în primul rând, pentru promovarea și ridicarea prestigiului profesi-
ei contabile și de audit. În ce privește pregătirea profesională continuă a contabililor și auditorilor, ACAP 
a organizat diverse activități specifice cum ar fi mese rotunde, cursuri de perfecționare, conferințe inter-
naționale, seminare tematice. Dezvoltarea continuă a relaţiilor cu membrii ACAP RM şi asistenţă în ac-
tivitatea lor profesională, inclusiv privind etica şi disciplina membrilor săi reprezintă un obiectiv prioritar.

Suntem încrezuți că împreună cu Dvs, membrii ACAP RM, vom realiza obiectivele propuse  cu 
efectele scontate. Cert este faptul că, toate rezultatele obținute până în prezent, în cea mai mare parte, 
se datorează capacităţii profesionale şi a devotamentului membrilor Asociației.

Suntem conștienți, că sunt multe lucruri de făcut, probabil mai multe decât am reușit să facem 
până la acest moment. Astfel, așteptăm de la membrii ACAP o implicare cât mai activă în activitatea 
Asociației. 

În final, doresc să vă îndemn să continuăm susţinerea şi sprijinul reformelor din domeniul contabil 
şi de audit, deoarece a obţine  rezultate şi performanţe remarcabile nu poate să nu vă aducă respectul 
și încrederea societăţii. Vă asigur de întreaga noastră deschidere, disponibilitate şi dorinţă de a face 
lucruri bune împreună. Vă urez mult succes în sprijinul şi în dezvoltarea profesiei contabile şi de audit 
în Republica Moldova!

Cu deosebit respect,
dr., Viorel Dandara,
Preşedinte CD ACAP RM
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Componența Consiliul Director şi Direcţia Executivă 
ACAP RM

MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR

 ♦ Viorel DANDARA, Președinte, dr. ec., auditor licențiat,
 ♦ Vlad ROȘCA, Vicepreședinte, auditor licențiat, CAP,
 ♦ Angela MIHALACHI, auditor licențiat,
 ♦ Svetlana MOROZ, CAP/CIPA, auditor licențiat,
 ♦ Liudmila GAVRILIUC, dr. ec., conf. univ., CAP,
 ♦ Igor BALAN, dr. ec., conf. univ.,
 ♦ Anna ZACHERNICINAIA, dr. ec., auditor licențiat, CAP,
 ♦ Alina VULPE, CAP,
 ♦ Raisa GONŢA, auditor licențiat, CAP.

DIRECŢIA EXECUTIVĂ

 ♦ Marina ŞELARU, Director Executiv,
 ♦ Mariana PETRACHI, Contabil – şef,
 ♦ Antonia ŞCHENDRA, Inspector de calitate,
 ♦ Marianna PARNITCAIA, Manager-coordonator DPC,
 ♦ Viorica RUSU, Manager relaţii cu membrii,
 ♦ Elena JARDAN, Manager al cursurilor pentru începători,
 ♦ Mariana ŞELARI, Asistent al Directorului executiv,
 ♦ Dragoş COBILEANU, Manager  tehnologii informaționale.

REPREZENTANŢE ACAP RM ÎN TERITORIU  

 ♦ BĂLŢI, Anna ZACHERNICINAIA, dr. ec., auditor licențiat, CAP,
 ♦ UNGHENI, Angela MIHALACHI, auditor licențiat, 
 ♦ CAHUL, Maria MACARENCO, auditor licențiat, CAP.
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Activitățile în sprijinul profesiei pe plan international 
și național

Activitățile desfășurate pe parcursul anului au avut 
drept scop promovarea și ridicarea prestigiului 
profesiei în Republica Moldova, schimbul de 
experiență și însușirea bunor  practici în domeniul 
auditului și a contabilității.
În 2016 au fost organizate un șir de întâlniri, atât 
cu membrii asociației, cât și cu organisme profe-
sionale, întâlniri la nivel național cu mediul acade-
mic și de afaceri. 
• 01 aprilie, Chișinău - Conferința Științifică 
Internațională „Paradigma contabilității şi auditului: 
realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaționa-
le”, în parteneriat cu Catedra “Contabilitate și Ana-
liză Economică” a Academiei de Studii Economice 
din Moldova (ASEM), ACCA (Association of Char-
tered Certified Accountants) şi KPMG în Moldova. 
Conferința (a V-a ediţie) a fost consacrată a 20 de 
ani de excelenţă profesională ACAP şi a 25 de ani 
excelenţă academică ASEM. Continuând tradiţia 
celebrării Zilei Profesionale a Contabilului în Repu-
blica Moldova, conferinţa a constituit, pe de o parte 
un forum de dezbateri profesionale axate pe reali-
tăţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale în 
contextul paradigmei contabilităţii şi auditului, iar pe 
de altă parte, o manifestare ştiinţifică a actualelor 
preocupări în aceste domenii.
• 04 aprilie, Chișinău - „Ziua Ușilor Deschise”,
cu prilejul „Zilei Contabilului în Republica Moldova”. 
Scopul acestei acțiuni a constat în informarea celor 
interesați despre avantajele statutului de membru 
ACAP RM, activitățile profesionale ACAP RM, modul 
de desfășurare a procesului educațional, precum şi 
despre realizarea obiectivelor strategice ACAP RM 
în ceea ce privește dezvoltarea profesiei contabile în 
Moldova.
• 30 noiembrie, Chișinău - Conferința cu 
genericul «Retragerea companiei din zonele de 
risc: managementul și optimizarea». Evenimentul 
a fost organizat în colaborare cu una din cele mai 
mari companii de consultanță din Republica Mol-
dova «Brodsky Uskov Looper Reed & Partners» și 
Facultatea Ştiinţe Economice, Departamentul 

”Contabilitate şi Informatică Economică” a Univer-
sității de Stat din Moldova cu susținerea parteneri-
lor: P.P. «Monitorul Fiscal FISC.md», Î.S. «Fiscser-
vinform» și compania “KLASSIKA Asigurări”. 
Scopul desfășurării evenimentului a fost prezenta-
rea informațiilor practice privind modul de utilizare 
a recomandărilor de promovare a retragerii com-
paniei din zona de risc. 

• 17 iunie, Chișinău - Conferința Internațio-
nală Aniversară ,,Oportunități şi provocări ale pro-
fesiei contabile şi de audit: experiență şi soluții 
mondiale’’. Evenimentul a fost organizat pentru a 
promova imaginea şi rolul  profesioniștilor contabili 
şi auditori, invocând tematica provocărilor profesi-
ei de audit şi contabile la nivel național şi internați-
onal, cu suportul şi sprijinul financiar al parteneri-
lor şi sponsorilor acestui eveniment.
Evenimentul a fost deschis de dna Veronica Vra-
galeva, viceministrul Finanțelor urmată de preşe-
dintele ACAP dl Viorel Dandara, ambii au adresat 
mesaje de felicitare celor prezenți.
Participanții au fost onorați cu discursul
Președintei IFAC dna Olivia KIRTLEY și a 
Directorului General FIDEF dna Michèle CARTIER 
LE GUÉRINEL.
În continuarea discursurilor de deschidere au fost 
adresate mesaje de felicitare din partea autorită-
ților publice centrale: dl Gheorghe COJOCARI, 
Comisia economie, buget şi finanțe, Parlamentul 
Republicii Moldova; dna Tamara ANDRUŞCA, 
Curtea de Conturi a  Republicii Moldova; dna Elvi-
ra PANTEA, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 
dna Diana AXENTI-GROSU, Compania Națională 
de Asigurări în Medicină; dna Marina ŞICHIRLIIS-
CAIA, Publicația Periodică ,,Monitorul Fiscal FISC. 
MD”; dl Grigore BELOSTECINIC, ASEM. 

Pentru obținerea obiectivelor ACAP RM a 
desfășurat pe parcursul anului 2016 un șir de 
evenimente și activități pe plan internațional și 

național
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Din partea organismelor profesionale internaționale 
cu mesaje de felicitare au venit: dna Mihaela ROBU, 
ACCA, Europa de Sud-est; dl Jarett DECKER, Cen-
trul pentru Reforme în domeniul Raportării Financi-
are în cadrul Băncii Mondiale; dl Paul HURKS, Insti-
tutul Contabililor înregistrați in Olanda, NBA; Conf. 
Univ. Dr. Gabriel RADU, Camera Auditorilor Finan-
ciari din România, CAFR; dna Evgenia KOPOSO-
VA, Institutul Contabililor şi Auditorilor Profesioniști 
din Rusia, IPBR; dl Krzysztof BURNOS, Camera 
Națională a Auditorilor Statutari din Polonia, KIBR; 
dl Rade ŠĆEKIĆ, Institutul Contabililor și Auditorilor 
din Muntenegru, IRRCG; dl Branislav RADULOVIĆ, 
Membru al Senatului, Institutul Suprem de Audit 
Muntenegru; dl Dmitry YAKOVENKO, Institutul Na-
țional al Contabililor Profesioniști din Rusia, NIPA; 
dl Vahid NOVRUZOV, Camera Auditorilor Repu-
blicii Azerbaidjan, CAAR; dna Valentina LEGKA, 
Federația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din 
Ucraina, UFPAA şi Prof. Univ. Dr. Dorin COSMA, 
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați 
din România, CECCAR. 
De asemenea, la conferința aniversară au parti-
cipat şi reprezentanți ai organelor de reglemen-
tare, autorități ai administrației publice centrale şi 
locale, dar şi organizații de profil la nivel național 
şi internațional, asociații profesionale, instituții uni-
versitare de profil din Republica Moldova, condu-
cători ai companiilor de audit și consulting din țară, 
şi membrii ACAP RM. 

În scopul promovării și a schimbului de experiență 
în 2016 ACAP RM a participat la următoarele eve-
nimente organizate de către   

ACAP RM în calitate de membru cu drepturi depline al IFAC 
pe parcursul anului 2016 a participat la seminare on-line cu 
scopul de a sustine promovarea globală a profesiei.  
La 28 aprilie ACAP RM a participat la Forumul re-
gional IFAC al organizațiilor profesionale de conta-
bilitate, care a reunit peste 20 de reprezentanți ai 
organismelor internaționale.

27- 28 aprilie, Viena, Austria. Conferința 
ministerială și Forumul regional al Federației 

Internaționale a Contabililor (IFAC).
La data de 27 aprilie, ACAP RM a participat la 
Conferința ministerială bianuală organizată de 
CFRR al Băncii Mondiale. La eveniment au fost 
prezenţi miniștrii de finanțe, reprezentanți guver-
namentali și delegaţi ai comunităților profesionale 
și academice din Europa și Asia Centrală.
Tema principală a conferinței a fost impactul ra-
portării financiare de calitate asupra investițiilor, 
menite să dirijeze catalizarea creșterii economice.

La 28 aprilie obiectivul evenimentului a constituit discu-
tarea modului, strategiei de dezvoltare, precum şi con-
tribuţia profesiei pentru o creștere economică durabilă.
Evenimentul a oferit un forum unic diferitor utilizatori de 
informații financiare pentru discutarea exemplelor de 
succes, precum și a procedurilor de îmbunătățire a ca-
lităţii, fiabilităţii și a disponibilităţii informațiilor financiare. 
Participanții au discutat, de asemenea, cu privire la rolul 
reformei contabilității publice în promovarea transparen-
ței și responsabilităţii guvernelor.

Federația Internațională a Contabililor (IFAC)

Centrul pentru Reforme în domeniul Raportării  
Financiare în cadrul Băncii Mondiale (CFRR)

Activitățile în sprijinul profesiei pe plan international 
și național



Raport 
anual

ACAP RM
2016

7

10-12 octombrie, Minsk, Belarus, Programul 
”Consolidare a auditului și raportării în 

țările Parteneriatului Estic din cadrul Băncii 
Mondiale” (STAREP).

La evenimentul din 10-12 octombrie,  organizat 
de Banca Mondială, s-a confirmat inițiativa desfă-
șurării atelierelor de lucru în vederea îmbunătățirii 
calității auditului.
Reprezentanţii ACAP RM au participat la acest 
eveniment dat fiind că Republica Moldova este ţară 
participantă a Programului STAREP, dar și din nece-
sitatea schimbului de experienţă cu ţările participan-
te, conformarea cadrului legal al Republicii Moldova 
cu cel european în domeniul contabilităţii, raportării 
financiare şi auditului şi soluţionarea problemelor 
existente în regiune ce ţin de domeniile menţionate.
Primul atelier de lucru regional a avut loc pe 10-11 
octombrie cu tematica ”Îmbunătăţirea calităţii audi-
tului prin implementarea cerinţelor legislaţiei UE”.
Atelierul de lucru s-a concentrat pe aplicarea prac-
ticii dispozițiilor specifice ale Directivei de audit 
(2006/43/CE) și impactul pe care îl au asupra eco-
nomiei și responsabilității organismelor guverna-
mentale. Au fost discutate mecanismele de mana-
gement, în special, importanța comitetelor de audit 
și a funcțiilor lor, impactul pe care îl au asupra trans-
parenței financiare ale societăților comerciale, pre-
zentarea rapoartelor și controlul companiilor de au-
dit la entitățile de interes public (EIP). De asemenea 
a fost pus accentul pe rolul auditorilor externi la EIP, 
pentru ca autoritățile guvernamentale să identifice 
riscurile asociate cu performanțele operaționale și 
financiare ale EIP și să gestioneze aceste riscuri.
Cel de-al doilea atelier s-a desfășurat pe 11 - 12 
octombrie, cu tematica ”Inițiative naționale în 
vederea îmbunătățirii educației în domeniul 
contabilității”.

Pe data de 11 octombrie participanții la primul ate-
lier de lucru și-au unit forțele cu reprezentanți din 
mediul academic și profesional din țările STAREP 
nominalizate, care au accentuat noile modalități 
de îmbunătățire profesională în dezvoltarea profe-
siei de contabil și audit, pentru a satisface cererea 
de resurse umane în sectorul corporativ. 
Activităţile menţionate s-au desfăşurat cu partici-
parea activă a reprezentanţilor ţărilor participante 
la programul STAREP, anume: organele de regle-
mentare – Ministerele Finanţelor, organele de su-
praveghere publică a activității de audit, organele de 
autoreglementare ale contabililor şi auditorilor (orga-
nizaţiile profesionale) şi reprezentanţi de rang înalt 
ale instituţiilor publice ale Republicii Belarus etc.
Participarea ACAP la Atelierul de lucru a fost utilă 
pentru actualizarea informațiilor despre tendințele 
în dezvoltarea domeniului auditului și supraveghe-
rii publice în Uniunea Europeană, obținerea cu-
noștințelor mai aprofundate a conținutului Directi-
vei privind auditul și metodele de implementare a 
acesteia în practica altor țări.

24-25 februarie, București, Romania, Rețeaua de 
Asigurare a Calității a Auditului (QAN).

În contextul cooperării regionale și internaționale 
cu organismele similare de contabili și auditori pro-
fesioniști, in perioada 24-25 februarie, ACAP RM a 
participat la primele lucrări ale Rețelei de Calitate a 
Auditului – eveniment organizat de Institutul Contabi-
lilor Autorizați din Anglia și Țara Galilor  (ICAEW) în 
colaborare cu organismul profesional din România 
- Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). 
Întâlnirea internațională a profesioniștilor a fost 
esențială pentru procesul de întărire a capacității 
de reglementare a organismelor profesionale, care 
fac parte din Forumul Strategic al Profesiei Con-
tabile (APSF). Scopul acestui proces a constat in 
obținerea de rezultate relevante in activitatea de 
asigurare a calității auditului și de a ajuta pe profe-
sioniștii din domeniu să identifice posibile riscuri. 
Seminarul s-a concentrat pe specificul auditului în 
cazul companiilor mici și a pus bazele identificării 
unor noi indicatori de calitate a auditului, la nivel 
internațional.
La întâlnire au participat reprezentanți ai organis-
melor profesionale și de supraveghere  din Româ-

Consolidarea Auditului şi Raportării Financiare în 
Țările Parteneriatului Estic (STAREP)” – program 
administrat de Centrul pentru reforma Raportării 

Financiare (CFRR), centrul Băncii Mondiale pentru 
expertiză tehnică în domeniul raportării financiare 
corporative în regiunea Europei și Asiei Centrale.

STAREP își propune să creeze un mediu de 
politici transparent și un cadru instituțional 

efectiv pentru raportarea financiară corporativă 
în țările care fac parte din Parteneriatul Estic 
al Uniunii Europene: Armenia, Azerbaidjan, 

Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina.

Institutul Contabililor Autorizați din
Anglia și Țara Galilor (ICAEW)

Activitățile în sprijinul profesiei pe plan international 
și național
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nia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Polonia, Slo-
vacia, Turcia, Republica Moldova și din alte state 
din Europa Centrală și de Est.

26-27 mai, Sofia, Bulgaria. 
Rețeaua de Asigurare a Calității a Auditului (QAN).
Cel de al 2-lea Seminar al Rețelei de Asigurare 
a Calității a Auditului (QAN) din cadrul Forumului 
Strategic al Profesiei Contabile s-a desfășurat în 
or. Sofia. Evenimentul a fost organizat de Institu-
tul Contabililor Publici din Bulgaria  (ICPA) împre-
ună cu Institutul Contabililor Autorizați din Anglia 
și Țara Galilor (ICAEW). Seminar profesional s-a 
axat pe structura procesului de revizuire a calității, 
pe abordarea evaluării sistemului de control al ca-
lității, pe revizuirea dosarului de audit, procesul de 
raportare și a conținutului raportului de inspecție.
În procesul desfășurării evenimentului au avut loc 
discuții practice interactive, care au contribuit la 
identificarea subiectelor potrivite, pentru a îmbună-
tăți structura rapoartelor de inspecție și a procesu-
lui de raportare. S-au purtat discuții pe baza unor 
studii de caz prezentate de reprezentanții ICAEW 
în ceea ce privește modalitatea de acordare a ca-
lificativelor şi finalizarea inspecțiilor. 
Participanții la atelierul de lucru au reprezentat de-
legații ai organismelor profesionale contabile și de 
audit din România, Bulgaria, Grecia, Polonia, Tur-
cia și Republica Moldova.

04 - 05 octombrie, Atena, Grecia. 
Rețeaua Asigurare a Calității a Auditului (QAN).
A treia reuniune a membrilor Rețelei QAN din cadrul 
Forumului Strategic al Profesiei Contabile repre-
zentată de organismele profesionale din România, 
Grecia, Polonia, Turcia, Moldova și din alte state din 
Europa Centrală și de Est a avut loc la Atena. 
Scopul întâlnirii a fost schimbul de experiență cu 
privire la modalitatea de abordare a inspecțiilor 
privind asigurarea calității activității desfășurate 
de auditori, accentul fiind pus pe tipul de informații 
preliminare care stau la baza efectuării inspecțiilor, 
precum și pe evaluarea riscurilor. De asemenea, 
s-au purtat discuții cu privire la recomandările ex-
puse de echipa de inspecție în urma revizuirilor de 
control al calității și privind cerințele de pregătire 
profesională suplimentară, în vederea creșterii ca-
lității activității desfășurate de auditori. 
Tot în cadrul acestui eveniment – pe 5 octombrie, 
a fost organizată o masă rotundă, care a avut ca 
subiect discutarea progreselor Rețelei QAN în 

anul 2016 privind asigurarea calității și cooperarea 
regională, la care au participat reprezentanți atât ai 
organismelor profesionale din țările membre QAN, 
cât și ai organismelor de supraveghere din aceste 
țări, precum și profesioniști în domeniul auditului, 
reprezentanți ai Comisiei Europene și specialiști ai 
Centrului pentru Reforma Raportării Financiare 
din cadrul Băncii Mondiale.

23 - 24 septembrie, București, România. 
Congresul Profesiei Contabile din România.

ACAP RM a participat la ediția aniversară a Con-
gresului Profesiei Contabile din România, organi-
zat de către C.E.C.C.A.R. Tema centrală a Congre-
sului „Profesia contabilă în era digitală. Provocări 
și oportunități” a oferit specialiștilor din profesia 
contabilă din întreaga lume prilejul să dezbată din 
perspective noi preocupări vechi şi actuale ale pro-
fesiei într-o lume globalizată.
Momentul festiv reprezentat de organizarea celui 
de-al XXI-lea Congres al profesiei contabile a con-
stituit un prilej pentru a aduce un omagiu celor 
care au sprijinit înființarea şi reînființarea Corpului 
şi celor care au asigurat buna organizare şi funcți-
onare a sa. Participanţii la eveniment, inclusiv 
ACAP RM, au transmis mesaje de felicitare cu 
ocazia aniversării a 95 de ani de la constituirea or-
ganizației profesionale C.E.C.C.A.R.

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor 
Autorizati din Romania (C.E.C.C.A.R.)

Activitățile în sprijinul profesiei pe plan international 
și național
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Activitățile în sprijinul profesiei pe plan international 
și național

7-11 octombrie, Soci, Rusia.
 Conferința Internațională ştiințifico-practică 

„Auditul, contabilitatea, controlul financiar de 
stat: noi realități, perspective 

de dezvoltare, decizii”
ACAP RM a participat la lucrările Conferinței Inter-
naționale ştiințifico-practice cu genericul „Auditul, 
contabilitatea, controlul financiar de stat: noi realități, 
perspective de dezvoltare, decizii”, Ediţia a XVI-a.
Acest eveniment profesional a devenit o tradiție cu pro-
pria sa istorie, care abordează anual necesitatea punerii 
în discuție a problemelor existente în domeniul contabi-
lității, auditului, controlului financiar, fiscalității, precum şi 
abilități și modalități de soluționare a acestora.
Scopul principal al conferinței a constat în consolida-
rea contabilității și a comunității de audit, reprezentanți 
ai autorităților de supraveghere și de reglementare, 
practicieni ai comunităților științifice și profesionale prin 
dezbateri și propuneri privind îmbunătățirea instituțiilor 
de auto-reglementare, ridicarea prestigiului profesiei, 
crearea de noi mecanisme și tehnologii de control fi-
nanciar, contabilitate internă și audit, schimbul de bune 
practici în domeniul IFRS și ISA.

11 octombrie, Chişinău, Republica Moldova. 
Evenimentul tehnic “IFRS 9”

ACAP RM a participat la 
evenimentul tehnic “IFRS 9”, 
organizat de ACCA (Associ-
ation of Chartered Certified 
Accountants) în parteneriat cu 
Moore Stephens KSC.

Evenimentul a constituit o im-
portantă prezentare dedicată 
Standardului Internaţional de 

Raportare Financiară 9 – “Instrumente financiare”, 
reunind reprezentanţi ai companiilor de consultan-
ţă şi audit, experţi financiari, factori de decizie din 
departamentele financiar-contabile ale entităţilor 
din ţară, etc.

28-30 septembrie, Bruxelles, Franţa 
 71-lea Congres al Ordinului experţilor-

contabili din Franţa,
Din anul 2007 ACAP RM este membru asoci-
at al FIDEF (Fédération internationale des ex-
perts-comptables et comissaires aux comptes 
francophones). 
27 septembrie 2016 ACAP RM a participat la 
Asambleia Generala al FIDEF, care a avut loc la 
Bruxelles.
28-30 septembrie 2016 ACAP RM a participat la al 
71-lea Congres al Ordinului experţilor-contabili din 
Franţa, care pentru prima data a avut loc în afara 
Franţei, şi anume - în capitala europeană – Bruxelles.  
Evenimentul a găzduit 5000 de participanţi, dintre 
care 400 au fost reprezentanţi ai organismelor 
profesionale contabile din 50 de ţări şi ai organis-
melor internaţionale, inclusiv IFAC.

În perioada 5-7 octombrie, Podgorica, Mun-
tenegru, au fost desfășurate o serie de eveni-
mente și ceremonii consacrate aniversării a 60 
ani de la înființarea organismului profesional- 
Institutul Contabililor și Auditorilor din Muntene-
gru (ISRCG). Înființat în anul 1956 ca Asociație 
a Contabililor din Muntenegru este organismul 
profesional, care gestionează profesioniștii con-
tabili şi contabilii de gestiune din această țară.

Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) Institutul Contabililor și Auditorilor din 

Muntenegru (ISRCG)

Fédération internationale des expert-
comptables et comissaires aux comptes 

francophones (FIDEF)

Institutul Internațional Contabililor și Auditorilor 
Certificați
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Activitățile în sprijinul profesiei pe plan international 
și național
Pe parcursul anului 2016 ACAP RM a colaborat pe plan național cu organe de Stat:

MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

ACAP RM a participat la următoarele dezbateri publice organizate de Ministerul Finanțelor
21 septembrie, dezbatere publică pe marginea proiectului po-
liticii fiscale şi vamale pentru anul 2017, eveniment organizat 
de Ministerul finanțelor. Au fost puse în discuții principalele 
măsuri incluse în proiectul respectiv, și anume: impozitul pe 
venit, impozitul pe bunuri imobiliare şi taxele locale, TVA, So-
luţia Fiscală Individual Anticipată (SFIA) şi alte prevederi im-
portante. 

În procesul discuțiilor participanții au avut posibilitatea să in-
tervină cu întrebări, propuneri și sugestii pe marginea princi-
palelor măsuri de politică fiscală și vamală, propuse pentru 
anul viitor.
În mod special, s-a solicitat stabilirea unor criterii clare de impozitare, previzibilitate și condiții favorabile 
pentru desfășurarea activităților economice. 
Participarea ACAP, și altor persoane, la discuții publice este importantă prin faptul ca contribuie la sta-
bilirea dialogului comun între organul de stat și părțile interesate, astfel încât măsurile propuse în politica 
fiscală pentru anul 2017 să asigure condiții egale pentru activitatea mediului de afaceri și un cadru priel-
nic autorităților publice locale și persoanelor fizice.

18 octombrie, Atelierul de lucru privind îmbunătăţirea proce-
sului de certificare a auditorilor, care s-a desfăşurat în cadrul 
Ministerului Finanţelor. La eveniment au participat reprezen-
tanţi ai instituţiilor de învățământ superior din domeniul conta-
bilităţii şi auditului, reprezentanţii ai organizațiilor profesionale 
şi auditori certificaţi.  

Cei prezenți la eveniment au intervenit cu întrebări, au pre-
zentat propuneri şi sugestii pe marginea procedurii actuale de 
certificare a auditorilor şi au propus măsuri de îmbunătăţire a 
probelor de examinare, conform necesităţilor legate de activi-
tatea practică a auditorilor. 

În mod special, cei prezenți au solicitat stabilirea unor criterii clare de examinare, care să cuprindă atât 
partea de teorie, cât şi partea de logică economică, analiză şi risc.

15 decembrie, Masa rotundă organizată de Ministerul Finan-
țelor în cadrul căreia au fost puse în discuție aspectele de 
politici incluse în proiectul Legii contabilității. 

Participarea asociației la eveniment a făcut posibilă discuta-
rea celor mai importante propuneri parvenite de la membrii 
săi, care în final au contribuit la elaborarea avizului la proiectul 
Legii contabilității, prezentat către Ministerul Finanțelor.
 
Proiectul Legii contabilității a fost elaborat în baza conceptului 
de transpunere în legislația națională a Directivei privind con-
tabilitatea 2013/34/UE din 26 iunie 2013.
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16 decembrie, dezbateri publice organizate de Ministerul Finanțelor asupra proiectului Legii auditului 
situațiilor financiare, elaborat în baza Directivei europene 2006/43.

În cadrul dezbaterii au fost prezentate principalele pre-
vederi ale proiectului de lege, domeniul de aplicabilitate 
al acestuia, aspecte privind reglementarea procedurii 
de înregistrare, raportare și asigurare a transparenței, 
reglementarea sistemului de supraveghere publică, in-
stituție care urmează a fi instituită după aprobarea pro-
iectului de lege, asigurarea calității, rolul comitetului de 
audit, precum și alte prevederi importante. 
Proiectul legii auditului situațiilor financiare a fost 
completat și îmbunătățit urmare a sintetizării celor mai 
importante propuneri și comentarii recepționate de la părțile interesate. 
ACAP a înaintat pentru includerea in proiectul Legii privind auditul situaţiilor financiare 7 puncte califi-
cate cele mai conceptuale:
1. Obligativitatea auditorilor și entităților de audit de a fi membru al unei asociații profesionale;
2. Excluderea din art. 9 (1) lit.a) al proiectului de Lege a obligațiunii ca la entitatea de audit să fie angajați 
nu mai puțin de doi auditori;
3. Delegarea către asociațiile profesionale din domeniul auditului funcția de control extern al calității 
auditului la alte entități decât cele de interes public, cu mecanismul determinat ulterior;
4. De stabilit obligativitatea delegării în componența Consiliului de supraveghere publică a auditului a 2 
auditori nepracticieni, la propunerea asociațiilor profesionale;
5. De indicat concret ce sancțiuni și pentru ce fel de încălcări se vor aplica;
6. Consiliul de supraveghere publică să elaboreze și să publice Ghidul ”Cerințe minime de control al  calității”;
7. Finanțarea Consiliului să fie din bugetul de stat, dar nu de către auditori. Nu este etic ca auditorii să 
finanțeze angajații Consiliului, deoarece prin astfel de acțiuni se încalcă principiul independenței.
Propunerile menționate sunt importante și prin faptul că vor sta la baza formulării acelor opţiuni şi apoi 
a acelor politici menite să consolideze profesia de audit.
Cu toate acestea în proiectul legii au fost incluse o parte din propuneri: 

 ✓ La art. 37 ”Structura organizatorică”
- alin. (2) a fost modificată componența Consiliului de supraveghere a auditului astfel: cuvintele ”2 

reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior dintre care un specialist în audit și al doilea în 
drept” au fost înlocuite cu ”2 reprezentanți ai mediului de afaceri propuși de Ministerul Finanțelor.”

- reieșind din modificările efectuate la alin, (2) al art. 37 proiectul a fost completata cu un articol nou 
”Adunarea generală a auditorilor” 

A fost modificată componența Comitetului de supraveghere a auditului și anume:
 ✓ la art. 38 ”Finanțarea Consiliului” s-au micșorat cotele plăților obligatorii anuale, astfel: 

- lit. (b) de la 4 la sută până la 2,5 la sută din venitul din vânzări pentru auditele la entitățile de interes 
public;.

- lit. (c) de la 2 la sută până la 1 la sută.
Din art.38 a fost exclusă lit. i) alocații anuale în cuantumul de 10 la sută din bugetul anual al Consiliului 
acordate de către Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare; și alin.(6) Pen-
tru cheltuielile curente care nu pot fi acoperite din sursele prevăzute în alin. (1) Consiliul are dreptul să 
contracteze împrumuturi și credite bancare privind remunerarea muncii la dobânzi rezonabile.

 ✓ art. 41 ”Tipurile de sancțiuni și modul de aplicare”
- la alin (2) a fost modificat ca amenda se face  venit în bugetul de stat, dar nu bugetul Consiliului, și 

plata amenzii de face în termen de 30 de zile de la data înștiințării, dar nu de la data emiterii deciziei.

Activitățile în sprijinul profesiei pe plan international 
și național
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CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA

• În perioada august – decembrie 2016 ACAP RM a participat 
la lucrările următoarelor grupuri de lucru din cadrul Consiliului 
Economic al Prim-ministrului Republicii Moldova:

 ✓ Grupul de lucru „Reducerea poverii de reglementare în domeniul muncii”; 
 ✓ Grupul de lucru „Protecția Datelor cu Caracter Personal”;
 ✓ Grupul de lucru „Optimizarea procesului de obținere a permiselor 

de ședere si a dreptului la munca pentru lucrătorii străini și investitorii străini”;
 ✓ Grupul de lucru „Eliminarea constrângerilor în activitatea antreprenorială”.

Cea mai importantă realizare a reprezentanților ACAP în grupurile de lucru menționate a fost schimba-
rea opticii, prin care au fost analizate cerințele pentru business prin includerea pe agenda discuțiilor a 
perspectivei entităților mici și mijlocii. 

Este un aspect important datorită faptului că aceste entități reprezintă circa 90% din numărul entităților 
înregistrate în țară și mulți reprezentanți ai profesiei activează în entități din această categorie.

Colaborarea pe parcursul anului cu IDIS „Viitorul”, Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova, 
Universitatea Comerciala din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova prin participarea la evenimen-
tele publice, cît și în comisiile de specialitate și grupurile de lucru, cu scopul alinierii la cele mai bune 
practici internaționale în domeniu dezvoltarii situatiei economice in țară.

Reprezentarea intereselor consolidate și promovarea inițiativelor comunității contabililor în dialogul cu 
autoritățile de stat, în consultarea organelor legislative și executive, la etapele de discuții ale amenda-
mentelor și modificărilor legislative.l  

  
Pe parcursul anului au fost elaborate și prezentate Avize 
asupra proiectelor și actelor normative spre examinare catre: 
Guvernul RM, Ministerul Finanțelor RM, Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat, Ministerul Economiei RM, Consiliului Economic al Prim-ministrului, 
Ministerul Afacerilor Interne RM, Comisia securitate națională, apărare 
și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei RM

17

 ACAP RM a încheiat Acorduri de parteneriat pe plan național cu următoarele instituții:

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Publicaţia periodică Monitorul fiscal FISC.md

„Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”

Asociaţia Întreprinderilor de Alimentare cu Apă şi Canalizări „Moldova Apă-Canal”

Activitățile în sprijinul profesiei pe plan international 
și național



Raport 
anual

ACAP RM
2016

13

Pe parcursul anului 2016 obiectivele şi direcțiile prioritare 
în sprijinul membrilor Asociației s-au desfășurat conform 
Programului de activitate al Comitetului pentru membri, no-
minalizări şi alegeri și Departamentul Relații cu membrii. 

Conform Statutului ACAP RM în calitate de membru al 
Asociaţiei pot fi persoane, care recunosc statutul acesteia, 
valorile etice ale profesiei şi au efectuat plăţi de aderare, și 
anume:

• în calitate de membru individual al asociaţiei pot fi: 
a) cetăţeni ai Republicii Moldova, apatrizii şi cetăţeni străini, care lucrează în 

republică, cu capacitate de exerciţiu deplină, specialişti în domeniul conta-
bilităţii, auditului sau în domenii conexe (fiscalitate, finanţe, management, 
economie şi drept civil), inclusiv întreprinzători individuali;

• în calitate de membru persoană juridică al asociaţiei pot fi: 
b) societăţi de audit – în temeiul art.18 alin.(1) din Legea privind activitatea de 

audit;
c) asociaţii obşteşti ale contabililor şi/sau auditorilor, profesiunilor conexe – în 

temeiul art.1 alin.(1) din Legea cu privire la asociaţii obşteşti.

Membrilor individuali ai Asociaţiei li se atribuie următoarele categorii profesiona-
le de membru:

a) membru de onoare;
b) membru deplin;
c) membru asociat; 

d) membru student.

Asupra membrilor persoane juridice se extind toate drepturile, obligaţiile şi răspunderea membrilor indi-
viduali, dacă legislaţia, statutul sau regulamentele interne ale asociaţiei nu prevăd altfel.

Statistica membrilor ACAP RM conform Registrului membrilor pentru anul 2016

Categorii profesionale de membru CHISINAU BALTI CAHUL UNGHENI
Alte 
regiuni Total

Persoane fizice

Deplini 331 29 4 2 10 376
Membrii de onoare 3     3
Asociati 419 71 33 24 36 583
Studenti 13 1 1 1  16
Non-activi 29     29
TOTAL 795 101 38 27 46 1007

Persoane juridice  41 3 1 1  46

 
TOTAL 41 3 1 1  46
 TOTAL MEMBRI 836 104 39 28 46 1053

Raportul dintre femei și bărbați - 
membrii ACAP RM

                                         70%     30%

Activitățile în sprijinul membrilor ACAP RM 
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Motive pentru a fi membru ACAP RM

Pe parcursul anului 2016 potrivit prevederilor statutare de ordină Internă, Asociația a susținut 
membrii săi prin: 

Dialog direct cu membrii 
• Soluționarea problemelor adresate executivului din partea 

membrilor ACAP RM; 
• Comunicarea telefonică/e-mail;
• Eliberarea literaturii din fondul bibliotecar;
• Eliberarea conturilor de plată membrilor;
• Coordonarea achitării cotizației de membru ACAP RM în local 

și în teritoriu; 
• Examinarea cereri preliminare de aderarea la statut de mem-

bru ACAP RM.

Evenimente organizate pentru membrii 
• Conferința Științifică Internațională „Paradigma contabilității şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe 

regionale şi internaționale”;
• Conferința «Retragerea companiei din zonele de risc: managementul și optimizarea»; 
• mese rotunde și ateliere de lucru pe teme profesionale, organizate împreună cu instituții de învățământ 

(ASEM, UCM, ULIM, USM) cu scop de promovare a profesiei organizate la solicitarea membrilor.

 Membrii ACAP RM asigură energia unei afaceri 
de succes!

 ACAP RM – partenerul național cu vocația 
succesului!

 ACAP RM – servicii educaționale la standarde 
europene!

 ACAP RM contribuie la dezvoltarea şi 
prosperarea profesiei!

 ACAP RM – o organizație în serviciul comunității!

 ACAP RM – furnizorul profesionismului în 
domeniul contabil și de audit!

 Membru ACAP RM – cea mai bună soluție 
pentru prosperitate şi succes!

 Membru ACAP RM – certitudine, siguranță, 
perspectivă!

 ACAP RM – soluția pentru echilibru!

 Profesioniștii contabili membrii ACAP RM –
servicii financiar-contabile la superlativ!

 Într-o lume dinamică, ACAP RM este garantul 
stabilității!

 ACAP RM – o soluție optimistă pentru afaceri!

 Profesionistul contabil membru ACAP RM – o
carieră mereu dinamică, mereu ancorată în 
prezent!

 ACAP RM – liderul programelor de pregătire 
profesională de profil!

 ACAP RM servește interesul public.

Activitățile în sprijinul membrilor ACAP RM 
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Motive pentru a fi membru ACAP RM

Pe parcursul anului 2016 potrivit prevederilor statutare de ordină Internă, Asociația a susținut 
membrii săi prin: 

Dialog direct cu membrii 
• Soluționarea problemelor adresate executivului din partea 

membrilor ACAP RM; 
• Comunicarea telefonică/e-mail;
• Eliberarea literaturii din fondul bibliotecar;
• Eliberarea conturilor de plată membrilor;
• Coordonarea achitării cotizației de membru ACAP RM în local 

și în teritoriu; 
• Examinarea cereri preliminare de aderarea la statut de mem-

bru ACAP RM.

Evenimente organizate pentru membrii 
• Conferința Științifică Internațională „Paradigma contabilității şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe 

regionale şi internaționale”;
• Conferința «Retragerea companiei din zonele de risc: managementul și optimizarea»; 
• mese rotunde și ateliere de lucru pe teme profesionale, organizate împreună cu instituții de învățământ 

(ASEM, UCM, ULIM, USM) cu scop de promovare a profesiei organizate la solicitarea membrilor.

 Membrii ACAP RM asigură energia unei afaceri 
de succes!

 ACAP RM – partenerul național cu vocația 
succesului!

 ACAP RM – servicii educaționale la standarde 
europene!

 ACAP RM contribuie la dezvoltarea şi 
prosperarea profesiei!

 ACAP RM – o organizație în serviciul comunității!

 ACAP RM – furnizorul profesionismului în 
domeniul contabil și de audit!

 Membru ACAP RM – cea mai bună soluție 
pentru prosperitate şi succes!

 Membru ACAP RM – certitudine, siguranță, 
perspectivă!

 ACAP RM – soluția pentru echilibru!

 Profesioniștii contabili membrii ACAP RM –
servicii financiar-contabile la superlativ!

 Într-o lume dinamică, ACAP RM este garantul 
stabilității!

 ACAP RM – o soluție optimistă pentru afaceri!

 Profesionistul contabil membru ACAP RM – o
carieră mereu dinamică, mereu ancorată în 
prezent!

 ACAP RM – liderul programelor de pregătire 
profesională de profil!

 ACAP RM servește interesul public.

Activitățile în sprijinul membrilor ACAP RM 
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Activitățile în sprijinul membrilor ACAP RM 

Publicații pentru membrii 
• Editarea semestrială a buletinului informativ, care are drept scop infor-

marea membrilor despre gestionarea profesiei contabile și de audit, in-
formarea privind noutățile din domeniul profesiei și alte evenimente inte-
resante pentru membrii ACAP RM; 

• Distribuirea literaturii profesionale în instituțiile de învățământ. 

Mediul on-line 
• Publicarea diferitor studii și cercetări elaborate de instituții sau organis-

me profesionale din domeniu, la nivel național și internațional pe face-
book, twitter;

• Informarea permanentă a membrilor ACAP RM cu proiectele organelor 
de stat prezentate spre consultare publică; 

• Expedierea mesajelor privind achitarea restanțelor; 
• Participarea la Sondaje.

Logistica pentru membrii
• Înregistrarea continuă a membrilor în Registrul ACAP RM și monitorizarea activității desfășurate;
• Eliberarea documentelor solicitate de membrii ACAP RM;
• Prezentarea semestrială către Ministerul Finanțelor informației privind formarea profesională a audi-

torilor conform registrului membrilor ACAP RM și informația privind apartenența auditorilor la ACAP.
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Activitatea în domeniul instruirii și a formării 
profesionale

În anul 2016 activitatea în domeniul instruirii și formării profesionale continue desfășurată de 
Departamentul Instruire ACAP RM a fost orientată spre realizarea următoarelor obiective:

Întru perfecționarea sistemului de formare a competențelor profesionale în domeniul contabilității și au-
ditului ACAP organizează următoarele forme de instruire și formare profesională pentru membrii asoci-
ației (a se vedea Figura 1.):

1
•Crearea condițiilor pentru difuzarea și punerea în aplicare a Standardelor 

Internaționale de Instruire în domeniul formării continue pentru contabili și auditorii 
din Republica Moldova în conformitate cu cerințele IFAC;  

2
•Crearea condițiilor pentru  calitatea înaltă a instruirii contabililor și auditorilor –

membri ACAP RM;

3
•Dezvoltarea şi îmbunătățirea competențelor profesionale în domeniul contabilității și a 

auditului în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) și cu 
politicile și reglementările contabile în vigoare din Republica Moldova;

4
•Optimizarea instruirii profesionale inițiale, ținând cont de necesitățile economice ale 

Republicii Moldova;

5
•Dezvoltarea unui sistem științifico-metodic și de asigurare cu cadre a activității de 

instruire;

6
•Aplicarea eficientă şi eficace a experienței şi bunelor practici în domeniul contabilităţii 
și auditului acumulate peste hotare.

Cursuri pentru dezvoltarea 
profesională continuă;

Cursuri pentru pregătirea 
examenelor în cadrul Programului 
Contabil Internațional Profesionist 

Certificat (CIPA);

Cursuri pentru formare 
profesională inițială;

Instruire la distanță (ACCA 
DipIFR/rus./, CIMA, IPFM);

Seminare tematice, ateliere de 
lucru, mese rotunde. 

Programul
Dezvoltarea 

Profesională

Continuă
Figura 1
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Activitatea în domeniul instruirii și a formării 
profesionale

În anul 2016 ACAP RM a organizat 93 de evenimente educaționale desfășurate în cadrul programe-
lor de instruire, la care au participat 2080 de persoane (a se vedea Diagrama 1).

Informația detaliată privind cursurile și seminarele tematice organizate de ACAP RM în perioada de 
raportare este inclusă în Tabelul 1.

Tabelul 1. Structura Programelor de instruire (anul 2016)

Denumirea evenimentului
Numărul 

evenimen-
telor

Numărul 
persoanelor 

instruite

Cursuri, seminare tematice in cadrul Programelor de instruire 
dintre care:
- Audit practic 

- Cursuri de pregătire pentru examene în cadrul Programului de cer-
tificare CIPA 

- Alte cursurile și seminare tematice în cadrul Programului de Dez-
voltare Profesională Continuă pentru contabili și auditori, inclusiv 
instruirea la distantă

7

11

 
62

255 (12,3%)

209 (10%)

1414 (68%)

Cursuri pentru contabili-începători:
- Bazele contabilității și impozitării în RM 
- 1C: Contabilitate 8.3

6 
7 

130 (6,2%)
72 (3,5%)

Total 93 2080 
(100,0%)

 
La cursurile de formare profesională și seminarele tematice din cadrul Programului de dezvoltare con-
tinuă a auditorilor şi a contabililor – membrii ACAP au participat 1878 de persoane (90% din numărul 
total de participanți), inclusiv în domeniul activității de audit – 255 persoane, cursuri de pregătire CAP/
CIPA – 209 persoane, seminare tematice – 1414 persoane (a se vedea Figura 2).
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Figura 2.

Peste 400 de specialiști care acti-
vează în domeniul evidenței contabile 
și auditului din toate ramurile economi-
ei naționale au participat la seminare-
le practice „Modul de întocmire a Ra-
portului financiar anual și a Declaraţiei 
cu privire la impozitul pe venit pe anul 
2015. Particularitățile aplicării legislați-
ei fiscale în anul 2016”, organizate de 
ACAP în perioada ianuarie – martie 
2016, dintre care 16 evenimente au 
fost la Chişinău şi 2 evenimente – la 
reprezentanţa ACAP din Bălţi. 

Seminarele cu tematici tradiţionale, ca: „Particularitățile contabilității în 
organizaţiile necomerciale”, „Particularitățile calculării indemnizaţiilor pen-
tru concediul anual de odihnă. Calcularea concediului medical şi a chel-
tuielilor de deplasare”, „Calculaţia costurilor conform noilor reglementări 
contabile şi politica entităţii privind preţurile de vânzare”, „Reţete contabile 
în alimentaţia publica” etc, au fost elaborate de lectorii ACAP РМ, care cu-
prind cadre didactice de la ASEM, auditori, contabili practicieni certificați 
la nivel internaţional, specialişti notorii de la Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat (IFPSI), Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS).

În perioada de raportare Programul de 
instruire a fost completat cu seminarele pe 
teme noi, inclusiv seminarul pentru contabilii 
de la instituţiile şi organizaţiile bugetare cu 
genericul „Reforma structurilor și sistemelor 
contabile bugetare”, „Evidenţa operațiunilor 
cu companiile de asigurări şi cu asiguratorii” 
şi cu ciclu de seminare cu genericul “Aplica-
rea corectă a legislației – succesul afacerii”, 
în cadrul cărora au fost abordate astfel de 
teme, cum ar fi „Apărarea patrimoniul în con-
dițiile atacurilor de raider şi măsurile pentru 
contracararea acestor atacuri”, „Controale 
fiscale. Apărarea drepturilor şi intereselor 
contribuabilului: recomandări practice pen-
tru contabil şi conducător”, „Percheziții la 
întreprindere, în oficiu: apărarea pe cale pro-
cesuală a drepturilor și intereselor legitime 
ale subiecților activității de întreprinzător”,
„Practica de soluţionare ai controverselor cu 
privire la evidenţa contabilă a activităţii de în-
treprinzător în anul 2016”, „Contabilul-şef în 
calitate de conducător al subdiviziunii: aspec-
te fiscale și juridice” etc. 

Activitatea în domeniul instruirii și a formării 
profesionale
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Activitatea în domeniul instruirii și a formării 
profesionale

În perioada de raportare a continuat colaborarea fructuoasă dintre ACAP RM şi instituţiile bancare 
şi de creditare din Republica Moldova, caracterizată prin următoarele acţiuni: 
 ▪ prelungit termenul contractului de instruire a colaboratorilor Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) în 

cadrul Programului de certificare internaţională a contabililor CIPA;
 ▪ organizat un seminar practic cu tema „Operaţiunile de suspendare, sechestrare şi percepere în mod 

incontestabil a mijloacelor băneşti” pentru contabilii şi economiştii BC „Mobiasbanca”;
 ▪ organizate 2 seminare cu tema „Raportarea financiară - drept bază informaţională pentru analiza finan-

ciară” pentru specialiştii Secţiei de microcreditare şi servicii pentru clienţi de la BC „Fincombank” SA;
 ▪ organizate cursuri de formare la distanţă pentru specialiştii de la BC „Eximbank” în domeniul Stan-

dardelor Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF) în cadrul programului ACCA DipIFR(rus.).

Colaboratorii de la BNM, BC „Comerțbank”, BC „Fin-
combank” SA, BC „Eximbank”, BC „Mobiasbanca”, BC 
“Victoriabank” SA, companiile de leasing şi compani-
ile de microfinanţare au frecventat cursurile în cadrul 
Programului de certificare internaţională a contabililor 
CIPA și au susținut examenele.

Pe parcursul perioadei de raportare ACAP RM a 
desfășurat cursuri de perfecţionare a contabililor în 
instituţiile publice din cadrul proiectului CONSEPT – 
(Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională 
Tehnică în Moldova), organizat în colaborare cu Fun-
daţia Liechtenstein Development Service. La eveni-
ment au participat contabili-şef din colegii, licee, şcoli 
profesionale din Republica Moldova. 

În colaborare cu Ministerul Finanţelor al RM ACAP 
RM a participat în organizarea vizitei de studiu pentru 
delegaţia din Republica Kârgâzstan (RK), care a inclus 
reprezentanţii ministerelor de ramură şi departamen-
te (Ministerul Finanţelor al RK, Ministerul Educaţiei şi 
Ştiinţei al RK, Ministerul Sănătăţii al RK, Comitetul de 
Stat pentru Apărare al RK, Serviciul Vamal de Stat pe 
lângă Guvernul RK, Curtea de Conturi a RK, Fondul 
de Asigurări Medicale Obligatorii pe lângă Guvernul 
RK). Programul vizitei a cuprins sesiuni tematice pri-
vind experienţa în domeniul auditului intern, a mana-
gementului financiar şi a controlului în sectorul de stat.

La organizarea evenimentului au fost implicaţi con-
ducătorii şi specialiştii Direcţiei de armonizare a con-
trolului financiar public intern a Ministerului Finanţelor 
al RM, ai Serviciului de armonizare a managementului 
financiar şi controlului în sectorul public al Ministerului 
Finanţelor al RM, ai Direcţiei audit intern a Cancelariei 
de Stat a RM, ai Direcţiei principale economie şi finanţe 
a Ministerului Apărării a RM, ai Serviciului Vamal pe 
lângă Ministerul Finanţelor al RM, ai Casei Naţionale 
de Asigurări Sociale a RM, ai Companiei Naţionale de 
Asigurări în Medicină a RM, precum şi lectorii ACAP 
РМ – auditori, contabili-practicieni certificaţi internaţio-
nal, conferenţiari ai Facultăţii „Contabilitate” ASEM. 

În rezultatul discuţiei a aspectelor-cheie participanţii au avut posibilitate să facă schimb de opinii, ce 
ţin de problemele şi riscurile iminente în procesul de audit intern, precum şi despre desfăşurarea refor-
melor corespunzătoare în Republica Moldova şi Republica Kârgâzstan.
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În anul 2016 întregul spectru de măsuri informativ-educaţionale 
organizate pentru auditorii – membri ai Asociației în cadrul Progra-
mului de dezvoltare profesională continuă s-a axat pe următoarele 
segmente:

 ► Familiarizarea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit 
(ISA) şi a cerinţelor Codului Etic adoptate de IFAC;

 ► Dezvoltarea cunoştinţelor şi înţelegerea principiilor, conceptelor, 
noţiunilor şi cerinţelor Codului etic aferent profesiei de auditor;

 ► Deprinderea metodelor specifice de management ale unor acţiuni 
ocazionate de audit;

 ► Dezvoltarea relaţiilor în sfera legalităţii, evitarea accesării de relaţii 
şi procese ilegale sau informale, care pot aduce prejudicii dezvoltării sănătoase a vieţii economice, 
sociale şi societăţii pe zona realizării auditului;

 ► Aplicarea cunoștințelor teoretice și practice prin utilizarea metodelor şi a tehnicilor specifice audi-
tului, ca experienţă practică de tip naţional, european şi internaţional în respectarea legislaţiei şi 
realizarea activităţilor legale.
În cadrul Programului de dezvoltare profesională continuă pentru auditorii şi contabilii membri ai 

ACAP RM au fost organizate 4 cursuri de perfecţionare a auditorilor conform Programului de formare 
profesională a auditorilor pentru anul 2016 (80 de ore), aprobat de Ministerul Finanţelor al RM şi de Mi-
nisterul Educaţiei al RM, la care au participat 165 de auditori certificaţi. 

În lunile aprilie, iunie şi noiembrie 2016 au fost organizate seminare în domeniul auditului practic cu 
genericul „Aplicarea Standardelor Internaționale de Audit (experiență internațională pe baza exercițiilor 
practice)” cu angajarea experţilor internaţionali şi locali în domeniul activităţii de audit (formatori - Ian 
Metz, Ian Laan, experți internaționali ai Fundației PUM, Olanda; Svetlana Bychkova, Doctor habilitat în 
economie, Rusia; Stela Recean, Republica Moldova). 
În vederea actualizării tematicii şi a 
aprofundării practice a programelor 
educaţionale în domeniul contabil şi 
de audit ACAP RM, în luna august 
2016, a realizat un sondaj pentru 
membrii asociaţiei: auditori şi firme 
de audit. Propunerile și doleanţele 
respondenţilor au fost examinate şi 
luate în considerare la procesul de 
elaborare a Programului de formare 
profesională a auditorilor pentru anul 
de studii 2017. De asemenea, Pro-
gramul de formare profesională a 
auditorilor pentru anul de studii 2017 

a fost adus în conformitate cu noile cerinţe de acreditare a pro-
gramelor de formare profesională continuă (Hotărârea Guver-
nului RM nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei 
de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcți-
onare provizorie și acreditării programelor de studii și a institu-
țiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare 
continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile 
prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de 
studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior 
și de formare continuă).

Activitatea în domeniul instruirii și a formării 
profesionale
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Activitatea în domeniul instruirii și a formării 
profesionale
În anul 2016 la cursurile de pregătire pentru susținerea examenelor în 
cadrul Programului Internațional de certificare a contabililor profesio-
niști CAP/CIPA au participat 209 specialiști. 
În perioada anilor 2015-2016 experții CIPAEN au actualizat planurile de 
studiu pentru toate disciplinele Programului de certificare CAP/CIPA, 
luând în considerare ultimele modificări operate în domeniile incluse 
în conținutul examenelor de promovare. Lectorii ACAP RM, implicați 
în predarea cursurilor din cadrul Programului CAP/CIPA, au elaborat 
teme noi, exemple practice şi teste pentru noile programe de studiu. 
Conform rezultatelor sesiunilor CAP/CIPA din perioada de raporta-
re au primit calificarea Contabil Internaţional Profesionist Certificat 
(CIPA) - 4 membri ACAP RM, iar calificarea Contabil Certificat Prac-
tician (САР) - 14 membri ACAP RM. 
Astfel  în Republica Moldova deţin calificarea CAP - 330 specialiști şi calificarea CIPA 27 – specialiști.

Deținatorii certificatului 
Contabil Internațional Profesionist Certificat în Moldova
 (CIPA – Certified International Professional Accountant) 

Situația la data de 01 aprilie 2017

1 Adamciuk Tatiana 17 Moraru Marina
2 Artiușenco Oxana 18 Moroz Svetlana
3 Baciu Vera 19 Panuș Valentina
4 Baxan Alina 20 Petighin Serghei
5 Cacean Vladimir 21 Polomoșnîh Alexandr
6 Cara Olga 22 Rusanovschi Liudmila
7 Comarschi Nicolai 23 Rusnac Irina
8 Craveț Elena 24 Șchendrea Nina
9 Dumbravă Ruslan 25 Șeremetieva Marina
10 Gavrilina Irina 26 Slobodeanu Svetlana
11 Gherciu Ecaterina 27 Terzi Irina
12 Gotișan Liudmila
13 Ignat Tatiana
14 Mantea Andrei
15 Mardari Elena
16 Melincianu Victor
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Controlul calității serviciilor de audit

Departamentul de Control al Calității și Monitorizare 
(DCCM) este structura specializată a Asociației Contabili-
lor și Auditorilor Profesioniști din Moldova (ACAP RM), care 
efectuează inspecții pentru asigurarea calității activității de 
audit, precum și a altor activități și servicii profesionale des-
fășurate de firmele de audit, membrii asociației. 

Activitatea desfășurată în anul 2016 de către DCCM a fost 
orientată către:

I. Realizarea programei de inspecție a activității de audit 
desfășurată de firmele de audit, membre ACAP; 

II. Suportul Departamentului de instruire în organizarea cursurilor de pregătire suplimentară a auditori-
lor care au obținut, în urma controalelor de calitate, efectuate de către Consiliul de supraveghere a 
activității de audit, calificativele B, C sau D;

III. Asistența metodică pentru firmele de audit –membre ACAP RM în implementarea sistemului de asi-
gurarea a calității în cadrul firmei;

IV. Participarea DCCM la grupurile de lucru constituite la nivelul ACAP și la dezbateri publice asupra 
conceptelor de transpunere în legislația națională a Directivelor europene, precum și asupra proiec-
telor de legi privind auditul situațiilor financiare și contabilitatea;

V. Alte activități.

I. Realizarea programei de inspecție a activității de audit desfășurată de firmele de audit,                              
membre ACAP 
ACAP RM, în calitate de membru cu drepturi depline al IFAC, este organismul profesional care, în 

conformitate cu Declarația privind obligațiile membrilor SMO 1 ”Asigurarea calității” și potrivit statutului 
său, este în drept să efectueze inspecția privind calitatea activității de audit desfășurate de membrii săi. 
În executarea atribuțiilor statutare DCCM a continuat, în anul 2016, să efectueze inspecții de control al 
calității activității desfășurate de firmele de audit, membri ai ACAP.
Principalele reglementări specifice aplicate cu ocazia inspecțiilor de control au fost:
- Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, art. 18 alin. (5);
- Declarația privind obligațiile membrilor - SMO 1”Asigurarea calității”;
- Statutul ACAP;
- Regulamentul privind inspecţia controlului calităţii activităţii de audit şi a altor servicii conexe aprobat 
prin hotărârea CD ACAP nr. 06 din 26.12.2012 și modificat prin hotărârea CD nr. 02 din 25.03.2014 (în 
continuare - Regulamentul ACAP).

Obiectivele urmărite prin controlul calității serviciilor de audit prestate se referă la:
- oferirea către public a unei bune percepții despre calitatea serviciilor;
- armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor;
- contribuirea la buna organizare a firmelor de audit și la perfecționarea metodelor de lucru;
- aprecierea modului de aplicare a regulilor și normelor profesionale.

În total începând cu 2014 au fost cuprinse în inspecția de control al calității 16 firme de audit, ce 
constituie 41 % din numărul total (39) firmelor de audit membre ACAP care practică activitate de audit.

Urmare a inspecțiilor au fost emise, pentru fiecare firmă de audit, rapoarte de inspecție, care conțin 
determinarea gradului de conformare, constatări și concluzii, precum și recomandări de îmbunătățire a 
sistemelor proprii de control al calității.

Numărul mic al membrilor inspectați de ACAP se explică prin faptul că multe firme de audit, membrii 
ACAP au fost supuși verificării de către Consiliul de supraveghere a activității de audit, instituție direct 
responsabilă de controlul calității, care în perioada 2014-2016 a cuprins în procesul de verificare 31 fir-
me de audit, din care 12 firme membri ai ACAP.
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Controlul calității serviciilor de audit

De menționat și faptul că, potrivit prevederilor SMO 1 
și a Regulamentului ACAP (ciclul de revizuire) un orga-
nism membru IFAC responsabil de sistemul de revizuire 
a asigurării calităţii pentru membrii săi nu trebuie să efec-
tueze niciun fel de revizuiri ale implementării şi eficacită-
ţii, când acestea sunt derulate la cel puţin doi ani de către 
Consiliul de supraveghere publică a activității de audit.

Astfel, în scopul asigurării că nu există nicio suprapu-
nere între cele două sisteme de control (ACAP și Consiliul 
de supraveghere) la întocmirea planului de lucru ACAP 
acordă atenţia cuvenită asupra Planului de lucru privind 
asigurarea calităţii derulat de Consiliul de supraveghere 
a activității de audit, fapt care duce la micșorarea numă-
rului de firme de audit inspectate de DCCM.

În perioada anilor 2014-2016 inspecția controlul cali-
tății, efectuată de către ACAP în scop educațional a avut 
menirea de a ajuta membrii – persoane juridice în ela-
borarea, implementarea și menținerea sistemului propriu 
de control al calității activității de audit la nivelul firmei de 
audit și la nivelul misiunilor de audit.

Important: Până la intrarea în vigoare a noii Legi 
privind auditul situațiilor financiare, care se preconizea-
ză de la 1 ianuarie 2018, inspecțiile de control al calității 
activității de audit vor fi efectuate de DCCM doar cu scop de susținere a membrilor - persoane juridice.

II. Suportul în organizarea cursurilor de pregătire suplimentară a auditorilor care au obținut, 
în urma controalelor de calitate, efectuate de către Consiliul de supraveghere a activității 
de audit, calificativele B, C sau D.

În vederea îmbunătățirii procesului de instruire suplimentară a auditorilor, care în urma verifică-
rii calității de către Consiliul de supraveghere a activității de audit au obținut calificativele B, C și D, 
(DCCM) a solicitat, pentru anul 2015, de la Consiliul de supraveghere lista domeniilor şi aspectelor care 
au fost constatate ca nerespectarea legislației în domeniul auditului, insuficient sau incorect documen-
tate. 

Astfel, Programul cursului suplimentar de instruire profesională pentru anul 2016 a fost elaborat lu-
ându-se în considerare datele prezentate de Consiliul de supraveghere.

III.  Asistența metodică pentru firmele de audit – persoane juridice membre ACAP RM în imple
mentarea sistemului de control al calității în cadrul firmei.
Pentru a facilita adoptarea prevederilor managementului calității în domeniul auditului DCCM a con-

tinuat în 2016 organizarea seminarelor și a meselor rotunde.
ACAP asistă firmele membre în:

(a) înţelegerea obiectivelor de control al calităţii; şi
(b) implementarea şi menţinerea sistemului propriu adecvat de control al calităţii.

În acest scop au fost organizate seminare și masa rotundă: 

 ▪ Curs de instruire profesională ”Aplicarea Standardelor Internaționale de Audit” (experiență 
internațională pe baza exercițiilor practice)

În perioada 14-16 iunie, DCCM a organizat cursul de instruire profesională a auditorilor în cadrul Progra-
mului de Dezvoltare Profesională Continuă a auditorilor pentru anul 2016, care s-a desfășurat în limba 
engleză cu traducerea simultană în limba română.



Raport 
anual

ACAP RM
2016

24

Seminarul dat este o continuitate a proiectului de-
rulat în comun de către ACAP și instituția din Olan-
da PUM Netherlands senior experts, care a asistat 
ACAP la implementarea controlului calității în audit. 

Formatori ai procesului de instruire au fost speci-
aliștii în controlul calității activității de audit: Ian Metz 
și Ian Laan, experți internaționali ai Fundației PUM 
senior Experts din Olanda. 

Obiectivul instruirii a fost de a oferi o bună înțe-
legere a modului practic de efectuare a unui audit în 
baza Standardelor Internaționale de Audit.

Principalele accente au fost puse pe aplicarea 
practică cu referință la clienții de audit din diverse 
domenii (comerț, producere, activitate bancară, sto-
curi, creanțe) precum și tehnici de audit (proceduri 
analitice, proceduri de documentare și control, deter-
minarea pragului de semnificație și altele).

La seminar au participat 32 de persoane/auditori 
care s-au implicat în discuții pe baza materialului didac-
tic cu caracter practic și a unor studii de caz puse la dis-
poziție de experții internaționali și traduse în limba ro-
mână. În cadrul discuțiilor interactive cu referire la cele 
mai adecvate proceduri de audit participanții au primit 
recomandări practice pentru diferite tipuri de clienți de 
audit, precum și recomandări ce țin de documentarea 
testelor desfășurate în cadrul misiunilor de audit.
 ▪ Masa rotundă. În esență acestea reprezintă ate-

liere de lucru cu membrii ACAP - persoane co-
lective, scopul principal al cărora este de a oferi 
asistență firmelor de audit în elaborarea și dez-
voltarea propriilor politici și proceduri de control al 
calității aferente activităților desfășurate.

În 2016, au fost organizate 2 ateliere de lucru din cadrul meselor rotunde cu următoarele teme:
 ✓ 21 aprilie ”Îndrumări practice în implementarea sistemului de control al calității în cadrul firmei”, în 

cadrul căruia a fost prezentată tema: totalizarea materialului pentru elaborarea  manualului de politici 
şi proceduri „Ghid privind Controlul Calităţii pentru Practicile Mici şi Mijlocii”, participanți - 7 persoane;

 ✓ 05 octombrie  ”Aplicarea prevederilor legislative în elaborarea Politicii cu privire la prevenirea, depis-
tarea și raportarea cazurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului”, participanți - 6 persoane.

IV. Participarea la grupurile de lucru constituite 
la nivelul ACAP și la dezbateri publice asupra 
proiectelor de legi privind auditul situațiilor fi-
nanciare și contabilitatea.
1. DCCM a făcut parte, în anul 2016, din grupul de 

lucru constituit la nivelul ACAP, fiind responsa-
bil de întocmirea și prezentarea în termen către 
Ministerul Finanțelor a tabelelor de sinteză pe 
marginea obiecțiilor și propunerilor parvenite de 
la membri, asupra conceptelor de transpunere în 
legislația națională a Directivei privind contabili-
tatea (2013/34/EU) și a Directivei privind auditul 
situațiilor financiare (2006/43/EU);

Controlul calității serviciilor de audit

PUM 
Netherlands senior experts

Programul organizaţiei PUM cu denumirea 
VEHICLE (Vocational Education for Higher 

Categories and Levels) are ca scop 
îmbunătăţirea calităţii educaţiei, astfel încât 

absolvenţii să poată răspunde nevoilor 
afacerilor locale.

PUM oferă asistenţă întreprinderilor mici 
şi mijlocii din ţările în curs de dezvoltare 
şi pe pieţele emergente prin intermediul 

know-how şi consultărilor din partea celor 
3500 voluntari profesionali ai săi. Aceşti 

voluntari (numiţi în felul lor experţi superiori) 
au experienţă în 70 domenii diferite. Ei 

îndeplinesc mai mult de 2000 misiuni pe an 
în 70 ţări, dintre care în jurul a 25 au loc în 

Moldova fiecare an. 
ACAP RM a beneficiat de asistența PUM, 
Programul VEHICLE, pe parcursul anilor 

2012-2016.

Proiectele de legi privind auditul situa-
țiilor financiare și privind contabilitatea 
au fost elaborate în baza conceptelor 
de transpunere în legislația națională a 
Directivelor europene 2006/43 ”Privind 
auditul situațiilor financiare” și 2013/34 
”Privind contabilitatea” cu suportul con-
sultanților locali în cadrul proiectului re-
gional STAREP, proiect administrat de 
Centrul pentru |Reforma Raportării Fi-
nanciare (CFRR) al Băncii Mondiale.
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2. DCCM a participat la mai multe dezbateri publice organizate de Ministerul Finanțelor asupra concep-
telor de transpunere în legislația națională a Directivelor europene (2013/34 și 2006/43) și dezbateri 
publice asupra proiectului de Lege privind contabilitatea și a proiectului de Lege privind auditul situ-
ațiilor financiare.

V. Alte activități
 ► Inițierea sondajului

În scopul argumentării expunerilor profesioniștilor pe 
marginea aplicării Standardelor Internaționale de Rapor-
tare Financiară (IFRS) pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii 
(ÎMM - uri) din Moldova, precum și pentru a scoate în evi-
dență unele aspecte cu caracter teoretic referitor la rolul 
și importanța aplicării IFRS pentru ÎMM-uri, ACAP RM a 
inițiat un Sondaj de opinii asupra introducerii în proiectul 
noii legi privind contabilitatea a posibilității de aplicare de 
către întreprinderile mici și mijlocii a IFRS pentru ÎMM- uri.

În acest scop DCCM a elaborat și transmis membrilor pentru completare un Chestionar alcătuit din 
18 întrebări avându-se în vedere trei direcții importante:

• investigația costurilor necesare aplicării IFRS pentru ÎMM - uri;
• investigația beneficiilor aduse de implementarea IFRS pentru ÎMM - uri;
• analiza impactului pe care le va avea decizia aplicării IFRS pentru ÎMM - uri. 

Astfel, rezultatele sondajului obținute prin completarea Chestionarului propus vor veni în susținerea 
propunerii membrilor ACAP de a insista la includerea în Proiectul noii Legi privind contabilitatea a ur-
mătoarei modificări: la art.5, alin. (11) după noțiunea în baza IFRS de adăugat și sintagma ”sau IFRS 
pentru ÎMM-uri”.

 ► Ședința comună a asociațiilor profesionale

DCCM a participat la ședința comună organizată la 14 decembrie 2016 între conducerea ACAP RM 
și A.A.S.A. ”AFAM”. Obiectivul întâlnirii a constat în discutarea pe marginea obiecțiilor și propunerilor 
asupra proiectelor de legi ”Privind auditul situațiilor financiare” și ”Privind contabilitatea”, precum și a 
relațiilor de colaborare pe viitor între cele două organizații profesionale.

Controlul calității serviciilor de audit
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Situațiile financiare
Bilanțul la 31 decembrie 2016

Nr. 
cpt. ACTIV

Începutul 
perioadei de 

gestiune
Sfârșitul perioadei 

de gestiune

1 2 3 4

1 ACTIVE IMOBILIZATE, 167 266 139 745

        din care:

Imobilizări necorporale 10 036 2 952

 Mijloace fixe 157 230 136 793

2 ACTIVE CIRCULANTE 1 561 368 1 205 807

 Materiale 46 081 34 550

 Obiecte de mică valoare si scurtă durată 42 900 34 242

 Producția în curs de execuție și produse 88 758 48 030

 Creanțe comerciale și avansuri acordate 113 032 74 730

Creanțe ale bugetului 19 547 14 593

Creanțe privind mijloacele cu destinație specială 123 020 207 200

Numerar 216 743 161 011

 Investiții financiare curente 904 940 624 076

 Alte active circulante 6 347 7 375

 TOTAL ACTIVE 1 728 634 1 345 552

Nr. 
cpt. PASIV

Începutul 
perioadei de 

gestiune
Sfârșitul perioadei 

de gestiune

3 CAPITAL PROPRIU 1 432 029 1 006 866

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (412 365)

 Fond de autofinanțare 1 432 029 1 419 231

4 DATORII PE TERMEN LUNG

5 DATORII CURENTE 296 605 338 686

 Datorii comerciale și avansuri primite 173 585 131 486

 Alte datorii curente 123 020 207 200

 TOTAL  PASIVE 1 728 634 1 345 552
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EXTRAS din SITUAŢIA DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2016

Indicatori Cod 
rd.

Perioada de gestiune

precedentă curentă

1 2 3 4

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială 010 212 774

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială 020 212 774

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu 
destinație specială (rd.010 – rd.020)

030 0

Venituri din activitatea economică 070 3 576 496 4 028 900

Cheltuieli din activitatea economică 080 3 576 496 4 441 265 

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea 
economică (rd.070 – rd.080) 090 0 (412 365)

EXTRAS din SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2016 

Nr. 
d/o Indicatori Cod 

rd.

Sold la 
începutul 

perioadei de 
gestiune

Majorări Diminuări

Sold la 
sfîrşitul pe-
rioadei de 
gestiune

1 2 3 4 5 6 7

3 Contribuţii ale fondatorilor şi membrilor  

Taxe de aderare şi cotizaţii de membru 110 123 020 427 120 342 940 207 200

Alte contribuţii 120

Total contribuţii ale fondatorilor şi 
membrilor (rd.110 + rd.120)

130 123 020 427 120 342 940 207 200

4 Fonduri

Aporturi iniţiale ale fondatorilor 140

Fondul de active imobilizate 150

Fondul de autofinanţare 160 1 432 029 12 798 1 419 231

Alte fonduri 170

Total fonduri (rd.140 + rd.150 + rd.160 + 
rd.170)

180 1 432 029 12 798 1 419 231

5 Alte surse de finanţare 190

Total surse de finanţare 
(rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190) 1 555 049 427 120 355 738 1 626 431
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Executarea bugetului ACAP RM pentru anul 2016
1. VENITURI Plan 2016 Fact 2016 Abs. %îndepl.
1.1. VENITURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE
Certificarea CAP/CIPA 403 082 515 125 112 043 128
Cursuri de perfecționare și seminare tematice 2 077 428 2 745 630 668 202 132
Cursuri pentru începători 412 060 388 313 (23 747) 94
Cursuri regiuni 138 040 74 250 (63 790) 54
COSTURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE
Certificarea CAP/CIPA (318 913) (409 120) (90 207) 128
Cursuri de perfecționare și seminare tematice (1 150 405) (1 785 700) (635 295) 155
Cursuri pentru începători (325 184) (313 175) 12 009 96
Cursuri regiuni (124 263) (65 750) 58 513 53
VENITURI NETE INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE 1 111 845 1 149 573 37 728 103
1.2. VENITURI COMERCIALIZAREA 
LITERATURII

80 000 60 635 (19 365) 76

COSTUL LITERATURII COMERCIALIZATE 30 000 25 056 (4 944) 84
VENITURI NETE COMERCIALIZAREA 
LITERATURII

50 000 35 579 (14 421) 71

1.3. COTIZAȚII DE MEMBRU 162 800 171 470 8 670 105
1.4. SPONSORIZĂRI 350 000 212 774 (137 226) 61
1.5. DOBÂNZI DEPOZITE 117 650 67 970 (49 680) 58
1.6. ALTE VENITURI 10 000 5 507 (4 493) 55
TOTAL VENITURI 1 802 295 1 642 873 (159 442) 91

2. PLATA COTIZAȚIILOR DE MEMBRU ÎN 
ORGANISMELE INTERN.

162 800 150 500 (12 300) 92

3. ORGANIZAREA EVENIMENTELOR
ACAP 20 ani 385 000 381 415 (3 585) 99
Conferințe, ziua contabilului 40 000 96 274 56 274 241
Adunarea generală 38 000 41 262 3 262 109
Mesele rotunde, Ședințele consiliului director, 
auditorilor, atelierelor de lucru 

27 000 26 820 (180) 99

TOTAL EVENIMENTE 490 000 545 771 55 771 111
4. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
Întreținerea personalului administrativ 913 945 915 950 2 005 100
Arenda oficiilor 93 000 93 000 0 100
Rechizite de birou și consumabile oficiu, OMVSD 12 000 15 700 3 700 131
Abonare periodice 10 550 10 550 0 100
Deplasări 100 000 129 485 29 485 129
Administrarea site ACAP 50 000 55 312 5 312 111
Alte cheltuieli 70 000 138 970 68 970 199
TOTAL CHELTUIELI  ADMINISTRATIVE 1 149 495 1 358 967 209 472 118
TOTAL CHELTUIELI 1 802 295 2 055 238 252 943 114
EXCEDENT (DEFICIT) 0 (412 365)
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Bugetul ACAP RM pentru anul 2017 (proiect)
Aprobat prin Procesul Verbal Nr.   al Ședinței Consiliului Director din decembrie 2016 

1. VENITURI Plan 2017
1.1. VENITURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE
Certificarea CAP/CIPA 515 682
Cursuri de perfecționare și seminare tematice 2 377 564
Cursuri pentru începători 363 810
Cursuri regiuni 59 315
COSTURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE
Certificarea CAP/CIPA  (410 871)
Cursuri de perfecționare și seminare tematice (1 322 289)
Cursuri pentru începători (325 184)
Cursuri regiuni (55 452)
VENITURI NETE INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE 1 202 575
1.2. VENITURI COMERCIALIZAREA LITERATURII 65 000
COSTUL LITERATURII COMERCIALIZATE 32 000
VENITURI NETE COMERCIALIZAREA LITERATURII 33 000
1.3. COTIZAȚII DE MEMBRU 150 000
1.4. SPONSORIZĂRI 100 000
1.5.DOBÂNZI DEPOZITE 87 370
1.6. ALTE VENITURI 10 000
TOTAL VENITURI 1 582 945

2. PLATA COTIZAȚIILOR DE MEMBRU ÎN ORGANISMELE 
INTERNAȚIONALE

150 000

3. ORGANIZAREA EVENIMENTELOR
Conferințe, evenimente profesionale 200 000
Adunarea generală 42 000
Mesele rotunde, ședințele consiliului director, auditorilor, atelierelor de lucru 27 000
TOTAL EVENIMENTE 269 000
4. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
Întreținerea personalului administrativ 913 945
Arenda oficiilor 93 000
Rechizite de birou și consumabile oficiu, OMVSD 18 000
Abonare periodice 11 000
Deplasări 130 000
Administrarea site ACAP 50 000
Alte cheltuieli 78 000
TOTAL CHELTUIELI  ADMINISTRATIVE          1 163 945 
TOTAL CHELTUIELI 1 582 945
EXCEDENT (DEFICIT) 0
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CENTRU DE EXCELENŢA PROFESIONALĂ

 ✓PROFESIONALISM
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Profesionişti din Republica Moldova

(fondată în 1996)

Reprezentant naţional al Republicii Moldova
şi membru cu drepturi depline 

al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC)
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ASOCIAŢIA CONTABILILOR ŞI AUDITORILOR 
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str. Mitropolit Varlaam, 65, etajul 4, oficiul 434
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DIRECTIA EXECUTIVA:
tel. (+373 22) 22 19 25
tel. (+373 22) 54 14 12
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- Departament instruire:
Mob. (+373 68) 899 964 - programa CAP/CIPA, www.capcipa.md 
Mob. (+373 78) 882 280 - cursuri pentru contabili incepatori 
Mob. (+373 78) 882 281 - seminare, cursuri

Reprezentanțe ACAP RM în teritoriu
- Reprezentanta Bălți 
str. Pușkin 54
mun. Bălți, MD-3121, Republica Moldova 

Mob. (+373) 69749337
balti@acap.md

- Reprezentanta Ungheni
str. Decebal, 17/1
mun. Ungheni, MD-3603, Republica Moldova

Mob. (+373) 79515499
ungheni@acap.md

- Reprezentanta Cahul
str. Mircea cel Batrin 27 A, of 1
or. Cahul, MD-3909, Republica Moldova

Mob. (+373) 79578397
cahul@acap.md
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