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Stimaţi membri ACAP RM!

Anul 2018 a reprezentat o perioadă plină de evenimente, care au 
marcat activitatea ACAP RM și profesia contabilă din Republica 
Moldova.
Modificările majore și diverse din legislație au confirmat încă o data 
faptul, precum profesia contabilă este destul de vulnerabilă și de-
pendentă de mai mulți factori, ceea ce condiționează consolidarea 
profesioniștilor. La moment de bilanț, afirm cu certitudine că anul 
încheiat rămâne reprezentativ în viața ACAP RM și, de asemenea, 
pentru ca pe viitor lucrurile să fie mai bine făcute, consider că im-
portant este să învățăm din trecut.
Pe parcursul anului precedent, ACAP RM, prin Consiliul Director și 
Direcția executivă, a participat la mai  multe acțiuni, care sunt în interesul profesiei și al Asociației, 
principalele obiective fiind:

- menținerea și optimizarea activităților curente cu scopul instruirii profesionale conti-
nue a membrilor

Serviciile oferite de către ACAP RM membrilor săi sunt într-o permanență dinamică și influențate 
nemijlocit de contextul economic. Programele de pregătire profesională, tematica seminarelor 
propuse, precum și relevanța conținutului sunt totalmente un lucru comun și datorită contribuției 
și implicării Comitetului pentru instruire profesională și certificare alături de membrii ACAP RM.
Implicarea semnificativă la sporirea încrederii în activitatea economică și în situațiile financiare 
auditate de către membrii ACAP RM îi revine Comitetului privind dezvoltarea auditului și contro-
lul calității, care pe parcursul anului 2018 activ a participat și a fost implicat în diferite seminare 
și ateliere de lucru, organizat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) 
împreună cu ACAP cu genericul ”Prevenirea și Combaterea Spălării banilor. Orientări și practici 
spre o nouă legislație”.

- colaborarea cu partenerii instituționali de reglementare

ACAP RM, prin Comitetul pentru interacțiune cu instituțiile publice, se străduie activ să se im-
plice în optimizarea și armonizarea cadrului normativ-legal al profesiei. Colaborările inițiate de 
ACAP RM au drept scop asigurarea unor pârghii mai importante pentru o funcționare optimă a 
profesiei. 
Este de remarcat faptul -  ACAP RM nu este un organism solitar, ci doar vociferează poziția și 
problemele membrilor săi.
Îmbucurător este faptul, precum în ultima perioadă, în cadrul dialogului cu partenerii instituțio-
nali se regăsesc obiective comune privind asigurarea unor servicii profesionale de contabilitate 
și audit, transpunerea prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul contabilității și auditului în 
legislația națională. Obiectivul colaborării se axează, de asemenea, și pe sporirea încrederii și 
valorificării profesiei noastre, rol care ne diferențiază față de alte profesii din economie.

- cooperarea continuă pe plan extern cu organismele profesionale și cu instituțiile inter-
naționale specializate în domeniul contabilității și a auditului

Mesajul Președintelui ACAP RM
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Deținerea titlului de “membru deplin” al IFAC, FIDEF și ECCAA implică și obligațiuni aferent 
alinierii profesiei la cerințele internaționale. Colaborarea cu organisme profesionale similare 
de profil din diferite țări, precum România, Federația Rusă, Ucraina, Azerbaidjan, Kazahstan, 
asigură un schimb de opinii, inclusiv și elucidarea unor noi provocări mondiale și a problematicii 
profesiei.

Pe parcursul anului 2018 toți colegii din Consiliul Director ACAP RM au fost deschiși dialogului 
cu membrii noștri. Am încheiat anul 2018 mai puternici, căci modificările și dezbaterile legislati-
ve au afectat în mod direct activitatea contabililor și activitatea de audit, mediul de afaceri, cât 
și rolul organismului nostru profesional. De aceea Vă asigurăm că și în anul 2019 vom depune 
toate eforturile, pentru a ne implica în toate activitățile legate de profesia noastră și lucrând 
împreună vom contribui la UNITATEA profesiei.
Avem obligația să aliniem profesia la noile cerințe internaționale și naționale cu viziunea anului 
2020.

Cu stima, 
Georgeta Covaliov-Rusu

Președinte ACAP RM

Mesajul Președintelui ACAP RM
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Misiunea și obiectivele fundamentale ale ACAP RM

Dezvoltarea 
și gestionarea 

profesiei contabile 
şi de audit în 
RM pe baza 

Standardelor 
Internaţionale în 
ceea ce priveşte: 
Educaţia, Etica, 

Calitatea

Propagarea 
standardelor 

profesionale de 
cea mai  înaltă 

calitate în scopul 
servirii interesului 

public

Acordarea 
asistenței privind 

dezvoltarea 
contabilității 
și a auditului 
în Republica 

Moldova, 
asigurarea 
membrilor 

Asociației cu 
informații și 

servicii la un nivel 
înalt profesionist

Stimularea 
contabililor şi 
auditorilor în 

aplicarea celor mai 
înalte standarde de 
profesionalism în 

activitatea lor

OBIECTIVELE FUNDAMENTALE
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Componența Consiliului Director ACAP RM

	Georgeta COVALIOV - RUSU, Președinte

	Vladimir DOLGHI, auditor licențiat, Vice-președinte, Directorul Comitetului privind dezvoltarea 
auditului și controlul calității

	Anna ZACHERNICINAIA, dr. ec., auditor licențiat, CAP, Co-Directorul Comitetului pentru membri și 
etica profesională                                                                                                             

	Iuliana ȚUGULSCHI, dr. ec., conf. univ., auditor licențiat, CAP, Directorul Comitetului pentru finanțe 
și buget

	Svetlana MOROZ, CAP/CIPA, Directorul Comitetului pentru instruire profesională și certificare 

	Svetlana SLOBODEANU, dr. ec., auditor licențiat, CAP/CIPA, Co-Directorul Comitetului pentru 
interacțiune cu instituțiile publice, Co-directorul Comitetului pentru finanțe şi buget

	Nina ȘCHENDREA, auditor licențiat, CAP/CIPA, Co-Directorul Comitetului pentru membri și etica  
profesională, Co-Directorul Comitetului privind dezvoltarea auditului și controlul calității                                                                                                     

	Pavel TOSTOGAN, dr. ec.,conf. univ., Directorul Comitetului pentru interacțiune cu instituțiile publice

	Ghenadie NEGARĂ, auditor licențiat, CAP, Directorul Comitetului pentru membri și etica 
profesională

În anul 2018 activitatea ACAP RM a fost coordonată de Consiliul Director prin intermediul a 5 
comitete: 
	Comitetul privind dezvoltarea auditului și controlul calității

	Comitetul pentru membri și etica profesională

	Comitetul pentru finanțe şi buget

	Comitetul pentru interacțiune cu instituțiile publice

	Comitetul pentru instruire profesională și certificare

REPREZENTANŢE ACAP RM ÎN TERITORIU:  
	BĂLŢI, Anna ZACHERNICINAIA, dr. ec., auditor licențiat, CAP,

	UNGHENI, Angela MIHALACHI, auditor licențiat, 

	CAHUL, Maria MACARENCO, auditor licențiat, CAP.

Componența Direcţiei Executive ACAP RM 
	Natalia ZLATINA, dr. ec., conf. univ., Director Executiv

	Mariana PETRACHI, Contabil – şef

	Antonia ŞCHENDRA, Auditor licențiat, inspector de controlul calității

	Marianna PARNIȚCAIA, Manager superior

	Viorica RUSU, Manager relaţii cu membrii

	Cristina RUSSU, Manager al cursurilor pentru începători

	Mariana ŞELARI, Asistent

	Olga BELEI, Jurist

	Dragoş COBILEANU, Manager tehnologii informaționale
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Activități în sprijinul profesiei pe plan național și 
internațional
Anul 2018 a reprezentat pentru 
ACAP RM un an caracterizat prin 
unitate, profesionalism și principii 
promovate permanent în rândul 
membrilor, precum și prin valori 
care au susținut continuitatea tutu-
ror activităților organismului profe-
sional.

Întreaga activitate desfășurată a 
fost diversă, dar unitară prin viziu-
ne și integrată în orientările strate-
gice, pe care le-a promovat şi le 
promovează ACAP RM. Acțiunile 
asociației, concretizându-se în 
programe privind gestiunea efici-
entă, au contribuit la consolidarea 
şi dezvoltarea tuturor valorilor pro-
fesionale, inclusiv a programelor 
privind formarea, menținerea şi 
dezvoltarea competențelor profe-
sionale, precum și reprezentarea 
intereselor consolidate și promo-
varea inițiativelor comunității con-
tabililor în dialogul cu autoritățile 
de stat, în consultarea organelor 
legislative și executive, la etapele de discuții ale modificărilor legislative.

TREI VALORI DE BAZĂ:
În anul acesta s-a pus accent pe stabilitate 
și continuitate, prin aplicarea strategiei 
Asociației și prin acțiunile concrete destinate 
și realizate în sprijinul membrelor și al 
profesiei, prin consolidarea capacității ACAP 
RM de a asigura în continuare consecvența 
și eficiența aplicării celor trei valori de bază: 
educația, calitatea serviciilor și etica. La toate 
acestea s-a adăugat maturitatea profesională 
specifică colaborării și comunicării pe toate 
palierele economice atât cu mediul de afaceri, 
cât și cu cel academic și instuțional local.

calitatea

serviciilor

educația

etica
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Activități în sprijinul profesiei pe plan național și 
internațional
Adunarea Generală Anuală a membrilor ACAP RM s-a desfășurat la Chișinău, Hotelul Radisson Blu 
Leogrand, pe data de 19 mai 2018. Importanța evenimentului a însemnat includerea în ordinea de zi a 
alegerilor în Consiliul Director și aprobarea Statutului Asociației în versiune nouă, care s-au realizat cu 
succes datorită prezenței majoritare a membrilor ACAP RM cu drept de vot.

Astfel, în rezultatul alegerilor în Con-
siliul Director ACAP au fost desemna-
te 4 persoane, și anume: dna Șchen-
drea Nina, CIPA, auditor; dl. Tostogan 
Pavel, dr. conf.univ.; dna Slobodeanu 
Svetlana dr., CIPA, auditor și dna Mo-
roz Svetlana, CIPA.

În așa fel, componența Consiliului Director 
ACAP RM pentru anul 2018 este următoa-
rea:

1) Georgeta Covaliov-Rusu;
2) Vladimir Dolghi;
3) Svetlana Moroz;
4) Anna Zachernicinaia;
5) Nina Șchendrea;
6) Iuliana Țugulschi;
7) Pavel Tostogan;
8) Svetlana Slobodeanu;
9) Mihail Manoli.

Participanții la Adunarea Generală au be-
neficiat de seminarul gratuit cu genericul: 
”Tichetele de masă: tratamente contabi-
le și fiscale, întrebări și răspunsuri”, or-
ganizat de ACAP RM și prezentat de Eden-
red MD SRL. Actualitatea tematicii, fiind de 
interes din partea celor prezenți, a generat 
discuții constructive vis-a-vis de probleme-
le şi incertitudinile, cu care se confruntă 
contabilii.

După desfășurarea seminarului noua componență a Consiliului Director s-a întrunit în prima ședință, la 
care au fost aleși președintele și vice - președintele Consiliului Director ACAP RM. Astfel, prin decizia 
unanimă a membrilor Consiliului Director și în temeiul prevederilor statutare (pct. 9.5) s-a decis: 

1) Dna Georgeta Covaliov-Rusu va îndeplini funcția de Președinte al Consiliului Director ACAP RM;

2) Dl Vladimir Dolghi va îndeplini funcția de Vice-președinte al Consiliului Director ACAP RM.
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Activități în sprijinul profesiei pe plan național și 
internațional
Evenimente organizate în parteneriat cu organismele profesionale

	EVENIMENT PRACTIC: ”Noutăți legislative 
2018. Care sunt principalele provocări pentru enti-
tăți?”, organizat de Tx&A Co SRL, Mazars Romania, 
ACAP RM, cu susținerea Serviciului Fiscal de Stat al Re-
publicii Moldova, BAA Hanganu Tănase & Partenerii și 
UP Moldova SRL la Chișinău pe data de 14 februarie. 
Scopul evenimentului a constat în prezentarea principale-
lor provocări pentru entități în anul 2018, precum și prelu-
area celor mai bune practici de la colegii din România.

	CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ, 
ediția a VII-a, cu genericul „Contabilitatea şi auditul în 
condițiile globalizării: realități și perspective de dezvol-
tare”, dedicată Zilei Profesionale a Contabilului, organizată 
de ACAP RM, Departamentul “Contabilitate, Audit și Anali-
ză Economică” ASEM, ACCA și KPMG în Moldova la Chiși-
nău în perioada 19 - 20 aprilie.

	EVENIMENT PRACTIC dedicat principalelor 
schimbări aduse de reforma fiscală din Republica Moldova 
cu genericul „Sistemul fiscal în Moldova în comparație 
cu regiunea. Reforma fiscală în Moldova”, organizat de 
„Mazars România” și Tx&A Co SRL, în colaborare cu ACAP 
RM la Chișinău pe data de 08 noiembrie. În cadrul eveni-
mentului a fost prezentată o analiză comparativă între sis-
temele fiscale din Republica Moldova și România, în ceea 
ce vizează TVA. 

Participarea ACAP la evenimente profesionale interne și internaționale

	EVENIMENTE DEDICATE celebrării ZILEI PROFESI-
ONALE a CONTABILULUI în REPUBLICA MOLDOVA, 4 
aprilie, la Chișinau - „Ziua Ușilor Deschise”, în reprezentan-
țele regionale Ungheni şi Cahul - Mese Rotunde. Scopul 
acestor acțiuni a constat în informarea celor interesați despre 
avantajele statutului de membru ACAP RM, despre activități-
le profesionale ACAP RM şi despre realizarea obiectivelor 
strategice ACAP RM, în ceea ce privește dezvoltarea profe-
siei contabile în Moldova.

	FORUMUL STRATEGIC în cadrul Rețelei de Cali-
tate a Auditului (QUAN), ediția a VI, organizat de Institutul 
Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW) la Bel-
grad pe data de 17 aprilie. Scopul întâlnirii a fost schimbul de 
experiență cu privire la modalitatea de abordare a inspecțiilor 
privind asigurarea calității activității desfășurate de auditori, ac-
centul fiind pus pe tipul de informații preliminare, care stau la 
baza efectuării inspecțiilor, precum și pe evaluarea riscurilor.
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Activități în sprijinul profesiei pe plan național și 
internațional
 

	ATELIERUL DE LUCRU al Comunității de 
practică PULSAR pentru educația contabilă 
din sectorul public, organizat de Programul 
PULSAR EduCoP la Viena în perioada 23-25 
aprilie. Lucrările atelierului s-au axat pe schimbul 
de exemple de bune practici în educația contabilă 
din sectorul public, concentrându-se pe educația 
terțiară, pe programele de certificare, pe progra-
mele Academiei de finanțe publice și pe instruire 
la locul de muncă. În cadrul atelierului au fost 

abordate căile de planificare specifice fiecărei țări, având ca scop final elaborarea unui cadru de com-
petență bazat pe contabilitatea de angajamente pentru profesioniștii din sectorul public.

	ATELIERE DE LUCRU în vederea îmbu-
nătățirii calității auditului, ca parte a progra-
mului în țările Parteneriatului Estic din cadrul 
Băncii Mondiale (STAREP), organizat de Banca 
Mondială la Viena în perioada 26 - 27   aprilie. Sco-
pul atelierului a fost de a îmbunătăți cunoștințele 
participanților cu privire la sistemele de control al 
calității activității de audit prin prezentarea și pu-
nerea în discuții a principalelor principii de supra-
veghere a activității de audit și desfășurarea pro-
cedurilor de control al calității.

	CONFERINȚA cu genericul „Rolul busi-
nessului în îmbunătățirea guvernării și clima-
tului de investiții”, organizat de Centrul Interna-
țional pentru Antreprenoriat  (CIPE) și IDIS 
”Viitorul” cu susținerea financiară BERD la Chiși-
nău pe data de 14 iunie. Obiectivul evenimentului 
a constat în discutarea rolului și a problemelor, cu 
care se confruntă entitățile din RM în combaterea 
corupției și îmbunătățirea climatului de afaceri 
prin prisma atragerii investițiilor străine, care con-
stituie un factor esențial pentru creșterea econo-
miei naționale.

	MASA ROTUNDĂ, organizată de Serviciul 
Fiscal de Stat, la Chișinău pe data de 15 august, 
în cadrul căreia s-au discutat aspecte specifice ale 
punerii în aplicare a prevederilor pachetului de legi, 
menite să faciliteze activitatea mediului de afaceri 
în partea ce ține de modificarea cotelor de impozi-
tare a salariului, a scutirilor la plata impozitului pe 
venit, precum și divizarea perioadei fiscale privind 
impozitul pe venit pentru anul 2018, în două eta-
pe distincte (inițiativa legislativă nr.282 din 24 iulie 
2018, aprobată la ședința plenară a Parlamentului 
Republicii Moldova din 26 iulie 2018).
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Activități în sprijinul profesiei pe plan național și 
internațional

	ÎNTÂLNIREA DE LUCRU cu „Rețeaua de exami-
nare a contabililor profesioniști certificați în Ucraina” 
și cu „Federația contabililor și auditorilor profesioniști 
din Ucraina” la Kiev pe data de 20 septembrie. În cadrul 
reuniunilor au fost examinate subiecte de lucru cu privire 
la cooperarea pe termen lung în domeniul schimbului de 
informații, menit să îmbunătățească profesia contabilă și 
audit. La unul din evenimente a fost semnat MEMORAN-
DUM DE COLABORARE între ACAP RM și Federația 
contabililor și auditorilor profesioniști din Ucraina.

	MASA ROTUNDĂ ”Cartografierea riscuri-
lor de corupție și soluțiile businessului pentru 
controlul de stat efectuat asupra activității de în-
treprinzător în Republica Moldova”, organizată 
de Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS 
”Viitorul” la Chișinău pe data de 26 septembrie. 
Obiectivul evenimentului a constat în prezentarea 
raportului privind ”controalele de stat asupra activi-
tății de întreprinzător”, realizat de Institutul de Dez-
voltare și Inițiative Sociale IDIS ”Viitorul”. La baza 
selectării controlul de stat, ca fiind subiect al carto-
grafierii procesului a stat raportul din 2017, unde conform oamenilor  de afaceri riscul numărul V de 
corupție, este ”Controalele de stat orientate doar spre sancționarea agenților economici”.

	EDIȚIA a XXII-a CONGRESULUI PROFESIEI 
CONTABILE ”Gândirea integrată, globalizarea și teh-
nologia – viitorul profesiei”, organizat de C.E.C.C.A.R. 
la București în perioada 28-29 septembrie. Concluziile 
discuțiilor din cadrul Congresului s-au referit la necesita-
tea adaptării activității profesioniștilor contabili la era digi-
tală, la cerințele businessului, pentru a-i furniza acestuia 
servicii integrate, care să îi poziționeze „la dreapta antre-
prenorului”, pentru a-i ghida direcțiile de acțiune ale aces-
tuia, astfel încât rezultatul să fie dezvoltarea afacerii.

	CONFERINȚA INTERNAȚIONA-
LĂ ȘTIINȚIFICĂ ȘI PRACTICĂ, EDIȚIA 
A XVIII cu genericul „Audit, contabili-
tate, control financiar de stat (supra-
veghere): provocări, strategie de dez-
voltare, soluții”, organizată de Institutul 
Internațional al Contabililor și Auditorilor 
Certificați la Soci, în perioada 12-16 oc-
tombrie. Scopul principal urmărit în cadrul 
conferinței a fost prezentarea și discuta-
rea problemelor ale sistemului, a provo-
cărilor și potențialul de dezvoltare a activităților de control, supraveghere și de audit, ale tehnologi-
ilor informaționale, al lucrului instrumentelor de reglementare a activității profesionale cu aplicarea 
standardelor internaționale și naționale.
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Activități în sprijinul profesiei pe plan național și 
internațional

	MASĂ ROTUNDĂ CU TEMA „Externalizarea 
serviciilor contabile”, organizată de Ministerul Finan-
țelor al RM la Chișinău pe data de 18 octombrie. Scopul 
evenimentului a urmărit identificarea și discutarea solu-
țiilor eficiente, precum instruirea angajaților pentru în-
tocmirea documentelor primare; introducerea în siste-
mul de învățământ a subiectelor ce țin de organizarea 
contabilității și întocmirea documentelor primare pentru 
toate tipurile de profesii.

	ATELIERE DE LUCRU pentru edu-
cația contabilă din sectorul corporativ și pu-
blic (EduCoP), organizate de Comunitățile 
de practică STAREP și PULSAR la Viena 
în perioada 28-29 noiembrie. Evenimentele 
au oferit o platformă pentru discuții-cheie în 
direcționarea reformei situațiilor financiare 
prin prisma principalelor provocări întâlnite 
de către statele membre UE în transpune-
rea legislației contabile și de audit.

	FORUMUL INTERNATIONAL AL AUDITORILOR întitulat „Tendințe-
le de dezvoltare a auditului în sec. XXI – Impactul asupra economiei 
și societății”, organizat de Camera Auditorilor din Republica Kazahstan 
în colaborare cu Universitatea Turan la Almaty în perioada 6-8 decembrie. 
Formatul Forumului a fost cel al discuțiilor interactive, fiind promovat dia-
logul pe marginea aspectelor strategice importante privind tendințele de 
dezvoltare durabilă a profesiei de audit în secolul XXI. La evenimentul dat 
a fost semnat MEMORANDUM DE COLABORARE între ACAP RM și Ca-
mera Auditorilor din Republica Kazahstan.

	MASA ROTUNDA cu 
prezentarea conceptului de proiect organizată de 
Banca Mondială la Chișinău pe data de 15 decem-
brie. Scopul evenimentului a constat în consolidarea 
relaţiilor de cooperare a autorităţilor de reglementa-
re din ţară cu mediul academic și asigurarea unui rezultat garantat pentru dezvoltarea competențelor și 
învățarea în cadrul învățământului superior și a învățământului pe tot parcursul vieții în Moldova.

	VIZITA DE LUCRU la reprezentanța ACAP RM 
din Cahul pe data de 8 noiembrie s-a axat pe  dis-
cutarea subiectelor de actualitate, ce țin de ultime-
le modificări legislative și impactul acestora asupra 
profesiei contabile și de audit, precum și prezentarea 
poziției și a rolului ACAP în procesul decizional cu pri-
vire la actele legislative din domeniu. De asemenea 
în cadrul evenimentului s-au făcut referiri și la utili-
tatea platformei de discuții profesionale Întreabă un 
contabil certificat.  
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Activități în sprijinul profesiei pe plan național și 
internațional

	ȘEDINȚA DE LUCRU cu reprezentantul regional ACAP 
RM în orașul Ungheni pe data de 23 noiembrie. Discuțiile s-au 
axat, în special, pe problemele de ordin educațional, inclusiv or-
ganizarea activităților cu caracter instructiv, implementarea unor 
proiecte de interes profesional. În acest sens, în scopul identi-
ficării celor mai bune soluții pentru subiectele prezentate, s-a 
propus organizarea trimestrială a ședințelor speciale, dedicate 
problemelor membrilor din regiuni.

În anul 2018 ACAP RM a încheiat Acorduri de parteneriat:

 
Asociația Managerilor Financiari 

Profesioniști din Republica Azerbaijan
Federația contabililor și auditorilor 

profesioniști din Ucraina
Camera Auditorilor din Republica 

Kazahstan 

La moment Acorduri de cooperare sunt încheiate cu: 

           

 Cooperarea cu instituțiile de învățământ

	MASA ROTUNDĂ cu genericul „Rolul contabilității în bunul 
mers al ascensiunii profesionale”, organizată în cadrul Cercului Ști-
ințific Studențesc „Contabilitate” la Chișinău pe data de 11 octombrie. 
Obiectivul evenimentului a constat în informarea studenților despre 
provocările actuale ale profesiei contabile, avantajele cunoașterii con-
tabilității pentru viitoarea profesie, dar în special despre oportunitățile 
oferite de ACAP RM, ca organism profesional din domeniu.

	MASA ROTUNDĂ cu genericul „Profesia contabilă în vi-
ziunea Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști” or-
ganizată de Cercul Științific Studențesc „Strategii contemporane 
în domeniul contabilității, auditului şi tehnologiilor informaționale” 
din cadrul Universității de Stat din Moldova, Departamentul „Con-
tabilitate și Informatică Economică”, Facultatea Științe Economice 
la Chișinău pe data de 07 noiembrie. Scopul acestui eveniment a 
fost acela de a sublinia rolul deosebit de important al profesionis-

tului contabil în asigurarea succesului unei entități, de a evidenția cerințele actuale ale exercitării profesiei 
contabile, de a prezenta argumente forte privind rolul ACAP RM în dezvoltarea competențelor membrilor săi.  

La fel ca în anii precedenți, în anul 2018, s-a pus accentul asupra cooperării reciproce în domeniul pro-
fesiei contabile, în interesul bilateral în domeniul învățământului și al cercetării științifice privind organi-
zarea stagiilor profesionale ale studenților și masteranzilor instituțiilor de învățământ în cadrul ACAP și 
în pregătirea specialiștilor pentru necesitățile sistemului socio-financiar. 
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Activități în sprijinul profesiei pe plan național și 
internațional

Cooperarea cu autoritățile publice

În anul 2018 ACAP RM a continuat colaborarea în cadrul platformei 
Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru Republicii Moldova prin 
participarea la diferite grupuri de lucru, ședințe tehnice și sondaje.  
Totodată, colaborarea prin participarea la evenimentele publice organi-
zate de către Ministerul Finanțelor, Consiliul de Supraveghere a Activi-
tății de Audit, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, cât și în comisiile de 
specialitate, a urmărit scopul alinierii la cele mai bune practici în dome-
niul dezvoltării situației economice în țară prin reprezentarea intereselor 
consolidate și promovarea inițiativelor comunității contabililor în dialogul 
cu autoritățile de stat, consultarea organelor legislative și executive la 
etapele de discuții ale amendamentelor și modificărilor legislative.
	Pe parcursul anului au fost elaborate și prezentate Ministerului Finanțelor al RM, Comisiei Na-
ționale a Pieței Financiare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat avize la următoarele acte normative: 
	Proiectul Regulamentului privind principiile contabile standard aplicabile domeniului asigurărilor 

și asupra Proiectului Regulamentului privind forma şi conținutul rapoartelor financiare specializa-
te prezentate de asigurători (reasiguratori), 24 ianuarie 2018

	Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și com-
pletarea Hotărârii Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007 pentru 
aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii 
mijloacelor fixe în scopuri fiscal, 31 mai 2018.

	Proiectul Ordinului „Pentru aprobarea modificărilor şi completări-
lor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”, 31 mai 2018.

	Proiectului Hotărârii de Guvern ”Pentru aprobarea Regulamentu-
lui de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului”, 
28 iunie 2018

	Proiectul Ordinului SFS ”Cu privire la stabilirea modului, structurii 
și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nomi-
nalizați în art.92 și art. 22611 din Codul Fiscal”, 23 iulie 2018

	Proiectului Hotărârii Guvernului ”Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 875 din 
22.12.2015”, 07 august 2018

	Proiectului Hotărârii de Guvern privind crearea Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei 
naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2018 – 
2022, din 08 august 2018

	Proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la reținerea im-
pozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajatului, pre-
cum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător 
pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări nr. 697 din 22.08.2014, din 5 septembrie 2018

	Proiectul Hotărârii de Guvern privind crearea Centrului de Analiza a Riscurilor și Regulamentul 
privind crearea și funcționarea Centrului de Analiza a Riscurilor, 09 septembrie 2018

	La solicitarea membrilor ACAP RM pe parcursul anului au fost adresate interpelări cu 
referire la aplicarea prevederilor Legii RM nr.63 din 21.03.2008 ”Privind reglementare valuta-
ră”, precum și a altor acte normative, în special de ordin fiscal.

Întreaga activitate desfășurată de ACAP RM în anul 2018 s-a integrat în orientările strategice, 
pe care asociația le promovează. Modul de aducere la îndeplinire a acțiunilor din Programul de activitate 
pentru anul 2018 evidențiază o creștere şi o conștientizare a responsabilităților structurilor executive 
alese în gestionarea profesiei.
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Activități în domeniul relațiilor cu membrii

Comitetul pentru membrii ACAP RM este conceput 
pentru a oferi activități generale cu caracter meto-
dologic privind admiterea, transferul și excluderea 
membrilor, intensificând eforturile spre o comuni-
care operativă și eficientă cu membrii activi ai aso-
ciației.

Activitatea Comitetului pentru membri, nominali-
zări și alegeri este condusă de Regulamentul cu 
privire la calitatea de membru ACAP RM, de pre-
vederile Statutului, precum și de Codul de etica 
profesională.

Pe parcursul anului 2018 Consiliul Director ACAP 
RM a aprobat următoarele decizii privind:

Conform prevederilor statutare evidența membrilor 
ACAP RM se ține prin Registru membrilor în limba 
de stat și în format electronic. 

La situația din 31.12.2018 în Registru membrilor 
ACAP RM sunt înregistrați 1114 membrii ACAP RM: 

Statistica membrilor ACAP pe regiuni conform 
Registrului membrilor pentru anul 2018:

Pe plan național numărul membrilor este direct pro-
porțional cu nivelul concentrării economice a țării.

Ca urmare, distribuirea teritorială a membrilor aso-
ciației arata astfel: în centrul țării – Chișinău (82%) 
și Ungheni (3%), nordul – Bălti (8%), sudul – Cahul 
(3%) și alte regiuni (4%).

Din numărul membri-
lor–persoane fizice 
ACAP RM la 31 de-
cembrie 2018 (1071 
persoane), 83% con-
stituie femeile, iar 17% 
respectiv bărbații. Pre-
ponderența femeilor în 
numărul membrilor di-
feră semnificativ. 

Reieșind din faptul că 
misiunea asociației constă în dezvoltarea profesi-
ei de contabil şi auditor, un rol important acordăm 
studiului raportului între aceste două profesii. Astfel, 
observăm faptul că din totalul numărului de membri, 
86% constituie contabili și 14% - auditori. 

01 Admiterea membrilor noi – 58 
persoane, dintre care:
n persoane fizice – 57 pers.:
	plenipotențiari – 8
	asociați – 45
	studenți – 4
n persoane juridice – 1 pers.

02 Admiterea transferului din 
categoria de membru-asociat 
în membru-plenipotențiar: 11 
persoane.

03 Excluderea membrilor – 4 
persoane.

43
Membri 
colectivi

23
Membri
inactivi

1048
Membri
activi

1114
membrii 

ACAP RM

Regiuni Numărul de membri
Chișinău 913
Plenipotentiari 379
Membri de onoare 3
Asociati 456
Studenti 14
Non-activi 23
Persoane juridice 38
Bălți 87
Plenipotentiari 28
Asociati 55
Studenti 1
Persoane juridice 3
Cahul 37
Plenipotentiari 4
Asociati 31
Studenti 1
Persoane juridice 1
Ungheni 28
Plenipotentiari 3
Asociati 23
Studenti 1
Persoane juridice 1
Alte regiuni 49
Plenipotentiari 10
Asociati 35
Studenti 4

TOTAL MEMBRI 1114

82%

4%

8%
3%

3%
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Dialogul cu membrii este esențial în activitatea 
Asociației, motiv pentru care anul 2018 s-a carac-
terizat printr-o consolidare a acestei laturi, punân-
du-se un accent deosebit pe informarea corectă a 
membrilor privind gestionarea profesiei, noutățile 
din domeniu şi alte aspecte de real interes. 

În anul 2018 comunicarea s-a realizat prin cele mai 
eficiente şi rapide mijloace: Internet, prin interme-
diul site-urilor, astfel conducerea Consiliului a for-
mat 3 grupuri pe rețeaua de socializare facebook: 
Instruire profesională ACAP; Întreabă un contabil 
practician ACAP; Job Market ACAP. Scopul aces-
tor acțiuni constă de a oferi o platformă destinată 
discuțiilor on-line și a noutăților din domeniul con-
tabil și de audit. 

Publicații pentru membrii prin editarea buleti-
nului informativ, care are drept scop informarea 
membrilor despre gestionarea profesiei contabile 
și de audit, informarea privind noutățile din dome-
niul profesiei și alte evenimente interesante pentru 
membrii ACAP RM. 

Mass-media prin oferirea informațiilor privind pro-
fesia într-o manieră deschisă și acceptată. Spriji-
nul informațional realizat prin E-mail, Poşta cla-
sică, Presa locală, de asemenea este o formă de 
comunicare eficientă, realizată cu scopul de a oferi 
membrilor noutăți cu privire la evenimente educați-
onale și profesionale, precum și noutăți legislative 
privind profesia contabilă și de audit din țară.

Activități în domeniul relațiilor cu membrii

Comunicarea cu membrii
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Activitatea în domeniul instruirii și formării 
profesionale
ACAP RM promovează importanța îmbunătățirii permanente a competențelor și angajamentul privind 
instruirea pe tot parcursul vieții active în profesie. Aceste norme sunt stabilite în baza Standardului In-
ternațional de Educație (IES) nr. 7, emis de Federația Internațională a Contabililor (IFAC), care prevede 
că institutele membre trebuie să implementeze o cerință de dezvoltare profesională continuă (DPC) 
ca o componentă integrală a statutului, pe care profesionistul contabil și auditor îl au în economie și în 
societate. Obiectivul dezvoltării profesionale continue este de a ajuta profesioniștii contabili și auditori 
să-și dezvolte  competențe profesionale, pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate în interesul public.

În anul 2018 activitatea în domeniul instruirii și formării profesionale continue desfășurată de 
Departamentul Instruire ACAP RM a fost îndrumată de următoarele direcții strategice, menite să 
întărească activitatea asociației și să răspundă nevoilor membrilor săi:

ACAP RM facilitează accesul tuturor profesioniștilor contabili și auditori spre oportunitățile și resursele 
dezvoltării profesionale continue. Astfel ACAP RM oferă activități educaționale în cadrul Programului de 
Dezvoltare Profesională Continuă de la nivelul inițial până la nivelul avansat (a se vedea Figura 1), care 
se elaborează la fiecare 5 ani și înlesnește accesul la programele oferite de alte organisme profesionale.

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

Crearea condițiilor pentru aplicarea Standardelor Internaționale de Instruire în do-
meniul formării continue pentru contabilii și auditorii din Republica Moldova în 
conformitate cu cerințele IFAC;

Aplicarea eficientă și eficace a experienței şi a bunelor practici din străinătate în 
domeniul contabilității și auditului;

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

 

 

 

 

 

 

Formare profesională inițială

Sisteme informatice destinate
profesionistului contabil și auditor 

Instruire on-line
(ACCA DipIFR, IPFM, CIMA)

Cursuri, seminare tematice  

Cursuri în cadrul Programului  
de certificare CIPA  

Cursuri de perfecționare  
pentru auditori

Figura 1
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Activitatea în domeniul instruirii și formării 
profesionale
În anul 2018 ACAP RM a organizat 110 de evenimente educaționale desfășurate în cadrul programelor 
de instruire, la care au participat 2748 de persoane (a se vedea Figura 2).

Figura 2

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

Structura Programelor de instruire (anul 2018)

Denumirea evenimentului
2018

Numărul 
evenimentelor

Numărul persoanelor 
instruite

Cursuri, seminare tematice in cadrul Programelor de in-
struire dintre care:
- Cursuri de perfecționare pentru auditori 
- Cursuri de pregătire pentru examene în cadrul Progra-

mului de certificare CIPA 
- Alte cursurile și seminare tematice în cadrul Progra-

mului de Dezvoltare Profesională Continuă pentru 
contabili și auditori, inclusiv instruirea la distantă

6
9

83

219 (8%)
170 (6%)

2158 (79%)

Formarea profesională inițială:
- Bazele contabilității și impozitării în RM 
- 1C: Contabilitate 8.3

6
6

135 (5%)
66 (2%)

Total 110 2748

La cursurile de formare profesională și seminarele tematice din cadrul Programului de dezvoltare con-
tinuă a auditorilor și a contabililor – membrii ACAP au participat 2547 de persoane (93% din numărul 
total de cursanți), inclusiv în domeniul activității de audit – 219 persoane, la cursuri de pregătire CAP/
CIPA – 170 persoane, la seminare tematice – 2158 persoane (a se vedea Figura 3).

Figura 3

Total 2748

                                                                                                            
 

 
 
 
 

2265
 

1815 2080 2037 2748

2014 2015 2016 2017 2018

Anul

Numărul persoanelor instruite 

 

79% 

8%

7%

6%

Cursuri, seminare tematice

Audit practic

Formare profesională inițială

Cursuri CAP/CIPA
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Activitatea în domeniul instruirii și formării 
profesionale

Peste 500 de specialiști, care activează în domeniul evidenței contabile și 
auditului din toate ramurile economiei naționale, au participat la seminarele 
practice «Modul de întocmire a situațiilor financiare şi a Declaraţiei cu privire 
la impozitul pe venit pentru anul 2018. Particularităţile aplicării legislaţiei 
fiscale în anul 2018”, organizate de ACAP în perioada ianuarie – martie 2018 
(23 seminare). 

În perioada de raportare Pro-
gramul de instruire a fost 
completat cu seminarele și 
cursurile pe teme actuale: 
«Declararea categoriilor per-
soanelor asigurate în Forma 
IPC18 şi Forma DSA18: co-
rectăm greșelile», «Verifica-
rea entităților de către organe-
le cu atribuții de control. 
Proceduri de pregătire: evita-
rea sancțiunilor și răspunderii 
penale», «Contractul de soci-
etate civilă ca instrument de 
planificare fiscală: aspecte ju-
ridice, contabile și fiscale», Împrumuturile entității primite și acordate: probleme actuale în reglementarea 
juridică, tratamentul contabil, consecințele fiscale», Administrarea creanțelor în cadrul procesului de insol-
vabilitate», «Reglementarea juridică cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, modificările 
operate pentru contabil, antreprenor, manager”, «Tichetele de masă: aspecte legale, tratament contabil și 
consecințe fiscale», Unele aspecte contabile și fiscale aferente activității rezidenților IT parcurilor».

În cadrul Programului de dezvoltare 
profesională continuă au fost organizate 
6 cursuri de perfecționare a auditorilor 
conform Programului de formare profe-
sională a auditorilor pentru anul 2018 
(64 de ore), aprobat de Ministerul Edu-
cației al RM și coordonat de Ministerul 
Finanțelor al RM. 

Programul de formare profesională a auditorilor pentru anul de 
studii 2018 a fost adus în conformitate cu noile cerințe de acre-
ditare a programelor de formare profesională continuă (Hotă-
rârea Guvernului RM nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea 
Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autori-
zării de funcționare provizorie și acreditării programelor de stu-
dii și a instituțiilor 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 pro-
gramelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional 
tehnic, superior și de formare continuă). 
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Activitatea în domeniul instruirii și formării 
profesionale

În anul 2018 la cursurile de pregătire pentru sus-
ținerea examenelor în cadrul Programului Inter-
național de certificare a contabililor profesioniști 
CAP/CIPA au participat 170 specialiști. Conform 
rezultatelor sesiunilor CAP/CIPA din perioada de 
raportare au primit calificarea Contabil Interna-
tional Profesionist Certificat (CIPA) - 5 membri 
ACAP RM, iar calificarea Contabil Certificat Prac-
tician (САР) - 10 membri ACAP RM. 

Astfel în Republica Moldova dețin calificarea CAP 
- 367 specialiști și calificarea CIPA 32 – specialiști.

 AVANTAJELE CIPA

Conţinutul şi cerinţele CIPA sunt conforme cerinţelor SMO (IES-2,  IES-3), ale directi-
velor UE (Directiva 2013/34/CEE privind contabilitatea, IFRS, ISA, GAAP şi IFAC; 

Programul CIPA este recunoscut în Republica Moldova la nivel de stat - recunoaș-
terea certificatelor de calificare internațională în domeniul contabilității şi auditului: 
Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova №48 din 31 martie 2010 // Moni-
torul of.№ 68-69 din 07 mai 2010;

Programul CIPA a fost inclus în Curriculum ACAP RM, aprobat de Ministerul Educa-
ției al Republicii Moldova, ca fiind unul dintre cele mai importante programe de dez-
voltare profesională continuă a contabililor din Moldova;

Elaborarea manualelor şi a materialului didactic conform experienței practice de forma-
re în RM (din 2005 în cadrul programului CIPA au fost instruiți peste 2000 de specialiști);

Nivelul ridicat de administrare a examenelor cu Rețeaua de examinare CIPAEN prin 
utilizarea tehnologiilor informaționale moderne.
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Activitatea în domeniul instruirii și formării 
profesionale
A devenit o tradiție frumoasă ca de sărbătoarea profesională - Ziua Contabilului - ACAP RM să ofere 
certificate nominalizate de reducere celor mai activi participanți la activitățile educaționale.

Astfel  de certificate au beneficiat următorii participanți activi la cursurile și seminarele organizate de 
ACAP RM:

Baciu Vera 
Bivol Tatiana 
Brîli Aliona 
Bulancea Svetlana
Cervac Svetlana
Ciobanu Tatiana
Clășevici Cătălina
Codreanu Maria
Cordun Diana
Craveț Elena
Grădinaru Zinaida 
Hovaico Daria

Hinculov Aliona
Litr Ana
Lungu Mariana
Macarenco Maria
Macheev Alexandr 
Malcoci Maria
Mașcova Elena
Miron Galina 
Nagacevschi Oxana 
Neagu Alla 
Nichitoi Cristina 
Nicora Tatiana 

Orlova Elena 
Panfil Olena 
Panuș Valentina 
Pînzaru Nelea 
Popa Adelina 
Popescu Svetlana
Pretula Elena 
Ranețcaia Olga
Rojic Anghelina 
Rotatu Daria
Rusnac Irina 
Samotîia Svetlana

 Semionova Oxana 
 Şendrea Antonina 
 Slobodeanu Svetlana 
 Șoimu Sergiu 
 Solomonovich Galina 
 Sporîș Dina 
 Ursu Ana
 Vîhodeţ Larisa 
 Zaharcenco Irina 
 Vizitiu Tatiana

În perioada 2017-2018 ACAP RM a participat la elaborarea conceptului în cadrul proiectului regional 
Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul Estic din cadrul Băncii 
Mondiale (STAREP). Republica Moldova participă în cadrul acestei 
comunități prin reprezentanți ai Universității de Stat din Moldova, ai 
Academiei de Studii Economice a Moldovei și ai ACAP RM. Comu-
nitatea de practică pe domeniul educației contabile (EduCoP) are 
ca scop promovarea dezvoltării educației în domeniul contabilității 
și auditului aliniate cu standardele UE și bunele practici internațio-
nale atât la nivel universitar, profesional, cât și pentru dezvoltarea 
profesională continuă. 
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Activitatea în domeniul instruirii și formării 
profesionale
Analiza situației actuale în sfe-
ra educației în domeniul conta-
bilității și a auditului, efectuată 
în baza informațiilor disponibile 
public, al cadrului legal existent, 
al proiectelor de lege precum și 
al cunoștințelor autorilor, deno-
tă o serie de provocări, printre 
care pot fi menționate: (1) lipsa 
unui cadru național de evaluare 
a programelor de contabilitate și 
audit, oferite în cadrul instituțiilor 
de învățământ superior, colegii-
lor, centrelor de excelență și cursurilor autorizate, bazat pe rezultatele învățării conform cu Standardele 
Internaționale de Educație; (2) cadrul general, privind competențele profesionale, ce ar trebui să le po-
sede un contabil și un auditor la diferite etape de învățare; (3) nu există un consens între actorii-cheie 
referitor la studiile obligatorii, pe care ar trebui să le dețină contabilul-șef; (4) suportul metodologic, cum 
ar fi materiale didactice, aplicații practice și manuale în domeniul contabilității și auditului, ajustate la 
cele mai recente modificări în legislația națională, iar autorii nu sunt suficient de motivați să elaboreze 
astfel de materiale; suportul metodologic în format digital, practic lipsește, iar comunicarea cu studenții 
în baza platformelor on-line este foarte puțin promovată;  (5) insuficiența de soft-uri educaționale con-
duce la competențe digitale reduse pentru studenții din domeniul contabilității și auditului, astfel fiind ne-
compatibile cu cerințele pieței muncii și necompetitive cu studiile europene; (6) lipsa unui sistem eficient 
de urmărire a nivelului de angajare și încadrare în profesie a absolvenților din instituțiile de învățământ 
profesional tehnic și în din instituțiile de învățământ superior; (7) transparența procesului de examinare 
pentru obținerea calificării profesionale a auditorului este limitată, specimene ale testelor de examinare 
și soluțiile acestora nu sunt publice, iar calitatea acestora trebuie îmbunătățită; (8) nici auditorii, nici con-
tabilii nu sunt obligați prin lege să facă parte dintr-o asociație profesională, mai mult legislația în vigoare 
nu conține o definiție clară a asociației profesionale a auditorilor și contabililor sau a criteriilor în bază 
cărora ar putea fi delegate anumite funcții în procesul de reglementare și supraveghere publică.

În rezultatul analizei situației actuale, inclusiv prin prisma bunelor practici internaționale și cunoștințe 
dobândite în cadrul programului regional STAREP, au fost identificate următoarele direcții de reformă și 
dezvoltare a educației în domeniul contabilității și auditului:
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Întru exercitarea atribuiților prevăzute de reglementările interne ale asociației, Departamentul de Control 
al Calității și Monitorizare (DCCM)  a continuat să efectueze, în anul 2018, misiuni de inspecție a calității 
activității de audit desfășurate de auditorii - membrii ACAP RM.
Conform prevederilor statutare ACAP RM a asistat entitățile de audit – membre, în:

(a)  Înțelegerea obiectivelor de control al calității; și
(b)  Elaborarea, implementarea și menținerea sistemului propriu de control al calității.

Normele specifice aplicate în cadrul inspecțiilor sunt stabilite de prevederile din:

Controlul calității s-a efectuat în vederea constatării existenței și a modului de aplicare a: 
⇒	  politicilor și procedurilor de control al calității la nivel de entitate de audit, și
⇒	  politicilor și procedurilor de control al calității la nivel de misiune de audit.

În anul 2018 activitatea DCCM a urmărit realizarea următoarelor acțiuni:
⇒	 auditorul dispune de, sau face obiectul unui sistem adecvat de control intern al calității pentru 

activitatea desfășurată în exercitarea profesiei;
⇒	 auditorul se conformează sistemului de control al calității;
⇒	 auditorul respectă cerințele profesionale, inclusiv ale Codului Etic, și cerințele legale în realizarea 

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

(1). Organizarea evenimentelor educaționale privind controlul calității activității de audit
Pentru a facilita adoptarea prevederilor asigurării calității în domeniul auditului DCCM a continuat în 
2018 să ofere auditorilor îndrumări practice în elaborarea și implementarea sistemului propriu de control 
al calității atât la nivelul misiunii de audit, cit la nivelul entității de audit.

Pornind de la dezideratul promovării imaginii auditorilor pe plan na-
țional și internațional DCCM a organizat pentru auditori – membrii 
persoane juridice, atelierul de lucru cu genericul ”Prevenirea și Com-
baterea Spălării Banilor. Orientări și practici spre o nouă legislație”.

Lucrările atelierului au fost susținute de dl Igoris Krzeckovskis, Înalt 
consilier UE, și experți ai Serviciului pentru Prevenirea și Combate-
rea Spălării Banilor (SPCSB) din Republica Moldova, precum și in-
spectorul pe controlul calității activității de audit în cadrul ACAP RM.

Pe parcursul anului 2018 DCCM a participat la ateliere de lucru organizate de Serviciul Prevenirea și 
Combaterea Spălării Banilor (SPCSB). Evenimentele au venit în sprijinul auditorilor, care vor revizui 
politica și procedurile de audit existente, pentru a le alinia la cerințele impuse de legislația în vigoare în 
domeniul prevenirii spălării banilor și a terorismului, care în final vor conduce nemijlocit la îmbunătățirea 
calității lucrărilor de audit desfășurate de membrii asociației.

Legea privind activitatea de audit, nr. 61-XVI/2007, cu modificările și completările 
ulterioare;

Statutul ACAP RM reînregistrat de Agenția Servicii Publice la 16.06.2018;

Regulamentul privind inspecția controlului calității activității de audit și a serviciilor conexe 
(în continuare - Regulament) aprobat de Consiliul Director ACAP RM (CD) la 26.12.2012, cu 
modificările și completările ulterioare;

Declarația privind obligațiile membrilor Federației Internaționale a Contabililor (IFAC)–
SMO 1 ”Asigurarea calități”.
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(2). Derularea misiunii de inspecție a calității activității de audit a entităților de audit – membre 
ACAP RM 

În anul 2018 au fost efectuate inspecții repetate, potrivit pct. 49 din Regulament, la 7 entități de audit 
incluse în Planul anual de inspecție care, a fost elaborat la dorința benevolă a membrilor și aprobat de 
CD al asociației. 

Numărul mic al entităților inspectate se explică prin faptul că în anii 2016-2017 majoritatea entităților - 
membre au fost verificate de Serviciul Control și Verificare de pe lingă Consiliul de Supraveghere a Ac-
tivității de Audit (CSAA), autoritatea direct responsabilă de controlul calității. Potrivit SMO1 ”Asigurarea 
calității” și a Regulamentului ACAP, asociația în calitate de membru IFAC fiind responsabilă de sistemul 
de revizuire a asigurării calității pentru membrii săi nu trebuie să efectueze nici un fel de revizuiri ale 
implementării și eficacității, când acestea sunt derulate la cel puțin doi ani de către organele de supra-
veghere a activității de audit. Astfel, în perioada 2014-2018 au fost cuprinse în inspecții inițiale 19 entități 
de audit, ori 50 % din numărul total (38) al entităților de audit membre care practică activitatea de audit 
și la 7 entități a fost efectuată revizuirea repetată.

Obiectivul inspecțiilor efectuate a fost de a exprimă modul în care auditorul a răspuns cerințelor Stan-
dardelor Internaționale de Audit (ISA) relevante și prevederilor legislative și normative în domeniu. 

Pentru fiecare entitate de audit inspectată, DCCM a întocmit rapoarte care reflectă constatările, conclu-
ziile pe fiecare obiectiv și recomandările de îmbunătățire a sistemului propriu de control al calității activi-
tății de audit. Ca urmare a inspecțiilor efectuate în anul 2018 s-a constatat un grad mediu de respectare 
a obiectivelor incluse în Chestionarul de inspecție a calității activității de audit. În scopul evaluării carac-
terului adecvat al sistemului intern de control al calității, DCCM a analizat funcționarea acestui sistem 
atât la nivelul entităților de audit membre, cât și la nivelul misiunilor desfășurate de aceștia.

În contextul calității activității de audit menționăm că toți auditorii au obligația să cunoască și să respecte 
prevederile Codului etic al profesioniștilor contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de 
Etică pentru Contabili al IFAC („Codul etic”) și Standardele Internaționale de Audit emise de Consiliul 
pentru Standarde Internaționale de Audit şi Asigurare al IFAC. Astfel, întru respectarea actelor normati-
ve legale și de reglementare entitățile de audit actualizează politicile și procedurile proprii ale sistemului 
de control al calității avându-se în vedere ISA-urile și Codul Etic emise de IFAC în 2015 și recepționate 
de Ministerul Finanțelor la data de 19.10.2017, care cuprind:

•	 „Manualul de Reglementări Internaționale de Control al Calității, Audit, Revizuire, Alte 
Servicii de Asigurare și Servicii Conexe”, ediția 2015, volumul I și II. Acestea includ 
standardele internaționale de audit care sau revizuit sau care au fost nou emise fată de ediția 
precedentă;

•	 ”Completare la Manualul de Reglementări Internaționale de Control al Calității, Audit, 
Revizuire, Alte Servicii de Asigurare și Servicii Conexe”, ediția 2015, volumul III;

•	 ”Manualul Codului Etic al Profesioniștilor Contabili”, ediția 2015.

(3).  Asistența metodologică și colaborarea cu 
Departamentul pentru Educație și Certificare

În anul 2018 DCCM a selectat și a propus Departamen-
tului pentru Educație și Certificare includerea în pro-
gramul cursurilor suplimentare, domeniile și aspectele 
care, statistic, au fost insuficient sau incorect documen-
tate. Acestea fiind constatate și stipulate în actele de 

verificare emise de Serviciul de Control și Verificare din cadrul Consiliului de Supraveghere a activității 
de audit de pe lingă Ministerul Finanțelor.
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Bilanțul la 31 decembrie 2018

Nr. 
cpt. ACTIV

Începutul 
perioadei de 

gestiune

Sfârșitul 
perioadei de 

gestiune

1 2 3 4

1 ACTIVE IMOBILIZATE, 128 822 127 010

        din care:

Imobilizări necorporale

 Mijloace fixe 128 822 127 010

2 ACTIVE CIRCULANTE 1 240 210 2 074 696

 Materiale 20 476 12 348

 Obiecte de mică valoare si scurtă durată 40 340 40 340

 Producția în curs de execuție și produse 20 552 19 298

 Creanțe comerciale și avansuri acordate 49 455 160 311

Creanțe ale bugetului 1 657 1 489

Creanțe privind mijloacele cu destinație specială 288 070 270 870

Numerar 95 801 788 414

 Investiții financiare curente 711 459 775 606

 Alte active circulante 12 400 6 020

 TOTAL ACTIVE 1 369 032 2 201 706

Nr. 
cpt. PASIV

Începutul 
perioadei de 

gestiune

Sfârșitul 
perioadei de 

gestiune

3 CAPITAL PROPRIU 963 856 1 576 242

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (43 010) 612 386

 Fond de autofinanțare 1 006 866 963 856

4 DATORII PE TERMEN LUNG

5 DATORII CURENTE 405 178 625 464

 Datorii comerciale și avansuri primite 114 698 338 304

 Alte datorii curente 290 478 276 954

 TOTAL  PASIVE 1 369 032 2 201 706
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EXTRAS din SITUAŢIA DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Indicatori Cod rd.
Perioada de gestiune

precedentă curentă

1 2 3 4

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială 010 40 918 67 833

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială 020 40 918 31 687

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

030 0 36 146

Venituri din activitatea economică 070 3 540 645 3 923 954

Cheltuieli din activitatea economică 080 3 583 655 3 347 714

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea 
economică (rd.070 – rd.080)

090      (43 010) 612 386

EXTRAS din SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Nr. 
d/o Indicatori Cod 

rd.

Sold la 
începutul 
perioadei 

de gestiune

Majorări Diminuări

Sold la 
sfîrşitul 

perioadei 
de gestiune

1 2 3 4 5 6 7

3 Contribuţii ale fondatorilor şi membrilor  

Taxe de aderare şi cotizaţii de membru 110 288 070 333 780 350 980 270 870

Alte contribuţii 120

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

130 288 070 333 780 350 980 270 870

4 Fonduri

Aporturi iniţiale ale fondatorilor 140

Fondul de active imobilizate 150

Fondul de autofinanţare 160 1 006 866 43 010 963 856

Alte fonduri 170

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

180 1 006 866 43 010 963 856

5 Alte surse de finanţare 190

Total surse de finanţare 
(rd.060+rd.100+ rd.130+rd.180+rd.190)

1 294 936 333 780 393 990 1 234 726
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Executarea bugetului ACAP RM pentru anul 2018
1. VENITURI Plan 2018 Fact 2018 % 

îndeplinirii
1.1. VENITURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE    
Certificarea CAP/CIPA 538 731 425 184 79
Cursuri de perfecționare și seminare tematice 2 472 405 2 867 920 116
Cursuri pentru începători 392 797 359 610 92
Cursuri regiuni 65 753 10 000 15
COSTURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE    
Certificarea CAP/CIPA -449 350 -353 516 78
Cursuri de perfecționare și seminare tematice -1 536 289 -1 584 765 103
Cursuri pentru începători -354 712 -318 973 90
Cursuri regiuni -58 300 -10 000 17
VENITURI NETE INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE 1 071 035 1 395 460  
1.2. VENITURI COMERCIALIZAREA LITERATURII 35 000 15 696 45
COSTUL LITERATURII COMERCIALIZATE 25 000 11 671 47
VENITURI NETE COMERCIALIZAREA LITERATURII 10 000 4 025 40
1.3. COTIZAȚII DE MEMBRU 185 000 175 490 95
1.4. SPONSORIZĂRI 55 815 67 833 122
1.5.DOBÂNZI DEPOZITE 39 070 64 147 164
1.6. ALTE VENITURI 4 000 5907 148
TOTAL VENITURI 1 364 920 1 712 862  
    
2. PLATA COTIZAȚIILOR DE MEMBRU ÎN 
ORGANISMELE INTERNAȚIONALE 132 820 133 087 100
2.1.  IFAC 85 240 85 240 100
2.2.  FIDEF 6 300 6 635 105
2.3. ECBBA 10 500 10 429 99
2.4. ICAEW 30 780 30 783 100
3. ORGANIZAREA EVENIMENTELOR    
Conferințe,evenimente profesionale, ziua contabilului 70 000 31 687 45
Adunarea generală 48 000 34 012 71
Mesele rotunde,ședințele consiliului director, auditorilor, 
atelierelor de lucru 10 000 4 821 48
TOTAL EVENIMENTE 128 000 70 520 55
4. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE    
Întreținerea personalului administrativ 835 100 784 726 94
Arenda oficiilor 93 000 93 000 100
Rechizite de birou și consumabile oficiu, OMVSD 18 000 8 125 45
Abonare periodice 13 000 13 187 101
Deplasări 125 000 53 278 43
Administrarea site ACAP, Google 60 000 49 156 82
Alte cheltuieli 85 000 28 484 34
TOTAL CHELTUIELI  ADMINISTRATIVE 1 104 100 1 029 956 93
TOTAL CHELTUIELI 1 364 920 1 100 476 81
EXCEDENT (DEFICIT) 0 612 386  
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Bugetul ACAP RM pentru anul 2019 (proiect)
 Examinat și propus spre  aprobare

pentru Adunarea Generală la
Ședința Consiliului Director din15.03.2019  

1. VENITURI Plan 2019
1.1. VENITURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE
Certificarea CAP/CIPA 340 150
Cursuri de perfecționare și seminare tematice 2 589 930
Cursuri pentru începători 323 650
Cursuri regiuni 41 100
COSTURI INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE
Certificarea CAP/CIPA  (296 810)
Cursuri de perfecționare și seminare tematice (1 273 655)
Cursuri pentru începători (296 270)
Cursuri regiuni (20 715)
VENITURI NETE INSTRUIRE ȘI CERTIFICARE 1 407 380
1.2. VENITURI COMERCIALIZAREA LITERATURII 15 500
COSTUL LITERATURII COMERCIALIZATE 11 500
VENITURI NETE COMERCIALIZAREA LITERATURII 4 000
1.3. COTIZAȚII DE MEMBRU 170 000
1.4. SPONSORIZĂRI 87 860
1.5.DOBÂNZI DEPOZITE 37 250
1.6. ALTE VENITURI 6 000
TOTAL VENITURI 1 712 490

2. PLATA COTIZAȚIILOR DE MEMBRU ÎN ORGANISMELE INTERNAȚIONALE 134 970
2.1. IFAC 87 090
2.2. FIDEF 6 600
2.3. ECCAA 10 500
2.4. ICAEW 30 780
3. ORGANIZAREA EVENIMENTELOR
Conferințe, evenimente profesionale, ziua contabilului 157 860
Adunarea generală 48 000
Mesele rotunde, ședințele consiliului director, auditorilor, atelierelor de lucru 10 000
TOTAL EVENIMENTE 215 860
4. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
Întreținerea personalului administrativ 996 600
Arenda oficiilor 93 000
Rechizite de birou și consumabile oficiu, OMVSD 9 500
Abonare periodice 12 560
Deplasări 125 000
Administrarea site ACAP 90 000
Alte cheltuieli 35 000
TOTAL CHELTUIELI  ADMINISTRATIVE          1 361 660 
TOTAL CHELTUIELI 1 712 490
EXCEDENT (DEFICIT) 0
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