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MESAJUL 
PREȘEDINTELUI ACAP RM

Pentru profesia din domeniul contabilității și auditului
valorificarea oportunităților, dar și surmontarea
eventualelor obstacole sunt elemente pe care, prin
prisma experienței acumulate prin activitatea
desfășurată în tot acest timp de membrii ACAP, le
putem fructifica împreună în favoarea profesiei.
Prioritare pentru noi sunt creșterea și afirmarea
prestigiului profesiei, iar pentru aceasta este
important să deschidem larg căile de dialog cu toți
membrii noștri, să adoptăm măsuri pentru a evita
conflictele de interese și să promovăm un climat
corect pe piața concurențială, a serviciilor de
contabilitate și audit. 

Am continuat și în anul care a trecut relațiile de
colaborare cu autoritățile de reglementare naționale,

cu principalele instituții de la nivel central, dar și cu
celelalte organisme profesionale naționale și
internaționale, pentru a reprezenta profesia de
contabil și auditor din Moldova în elita profesională
internațională.

În decursul anului 2019 asociația a contribuit la o atentă și adecvată implementare a
legislației naționale. Reprezentanții ACAP și în special membrii Consiliului director și
Direcția executivă, au luat parte la dezbateri și discuții amănunțite cu reprezentanții
Ministerului finanțelor, Serviciului fiscal de stat, Biroului național de statistică, precum și în
ședințele Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru RM.

Ca o constantă a politicilor sale, ACAP RM a acordat și va acorda și pe viitor o mare atenție
relațiilor internaționale, participând activ la lucrările organizațiilor din care facem parte ca
membri asociați sau cu drepturi depline: IFAC, FIDEF și ECCAA, conlucrând strâns cu alte
organizații profesionale cu care avem protocoale de colaborare. Suntem conștienți de faptul
că pentru a duce aceste acțiuni la bun sfârșit și cu efectele scontate trebuie să adoptăm o
atitudine pragmatică și să obținem participarea și sprijinul direct al membrilor Asociației.
Avem convingerea că suntem o asociație unită, în care ne vom susține reciproc, astfel încât
în continuare, rezultatele să fie pe măsura angajamentelor asumate și a așteptărilor
membrilor Asociației.

În anul 2019 s-a continuat programul anual de instruire profesională și am încercat să-l
optimizăm pentru a fi mai ușor de accesat de către Dumneavoastră. Obligația de a învăța pe
tot parcursul derulării activității este foarte importantă, având în vedere că ritmul de
schimbare și inovare este la un nivel maxim, în toate domeniile. Fără a investi permanent în
procesul de cunoaștere și învățare, profesia nu va putea ține pasul cu evoluția economică și
cu cerințele noilor reguli.
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MESAJUL 
PREȘEDINTELUI ACAP RM

În acest sens, se cuvine să remarc activitatea colegilor mei din cadrul Consiliului
director și a Executivului Asociației pentru sprijin și implicare. De asemenea, țin să Vă
mulțumesc Dumneavoastră, fiecărui membru ACAP RM. Nu am ezitat niciodată să
ascultăm sugestiile și să ne adaptăm doleanțelor membrilor noștri, să ne împărtășim
experiențele cu Dumneavoastră, bazându‐ne pe sprijinul constant al Dumneavoastră,

membrii noștri și pasiunea de a găsi noi și valoroase modalități de a gestiona activitatea
Dumneavoastră. 

În paginile actualului raport veți găsi o prezentare a principalelor activități derulate de
ACAP RM în cursul anului 2019. În măsura în care aveți propuneri privind direcțiile de
acțiune ale Asociației pentru viitor sau orice alte întrebări cu privire la raportul anual de
activitate, Vă îndemn să ne scrieți și să participați activ la viața organismului nostru
profesional.

Privind înainte, dincolo de provocările impuse de pandemia COVID-19, suntem
conștienți și determinați să ne urmărim țelurile, astfel încât să rămânem o asociație cât
mai vizibilă, percepută ca un partener de încredere de către utilizatorii serviciilor
noastre. Să ne pregătim pentru viitor împreună! Miza va fi capacitatea noastră colectivă
de a pune în evidență profesia de contabil și auditor, ținând cont de realitatea națională
și racordându-ne la tendințele internaționale.

Noile reglementări aduc o serie de cerințe profesionale suplimentare și pentru a face
față acestor exigențe este necesar să fim uniți, să dialogăm și să împărtășim între noi
din experiența profesională dobândită, toate acestea dublate de menținerea și
consolidarea valorilor, a abilităților și competențelor profesionale, construind astfel
împreună viitorul profesiei de contabil și auditor.

  Georgeta COVALIOV - RUSU 

Preşedinte al Consiliului Director ACAP RM
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ACORDAREA
ASISTENȚEI  PRIVIND
DEZVOLTAREA
CONTABILITĂȚI I  ȘI  A
AUDITULUI  ÎN
REPUBLICA  MOLDOVA ,

ASIGURAREA
MEMBRILOR
ASOCIAȚIEI  CU
INFORMAȚI I  ȘI  SERVICI I
LA  UN  NIVEL  ÎNALT
PROFESIONIST

STIMULAREA
CONTABILILOR  ŞI
AUDITORILOR  ÎN
APLICAREA  CELOR  MAI
ÎNALTE  STANDARDE  DE
PROFESIONALISM  ÎN
ACTIVITATEA  LOR

MISIUNE

EDUCAȚIA ,  

ETICA ,  

CALITATEA

DEZVOLTAREA  ȘI
GESTIONAREA
PROFESIEI
CONTABILE  ȘI  DE
AUDIT  ÎN  REPUBLICA
MOLDOVA  PE  BAZA
STANDARDELOR
INTERNAȚIONALE  ÎN
CEEA  CE  PRIVEȘTE :

PROPAGAREA
STANDARDELOR
PROFESIONALE  DE
CEA  MAI    ÎNALTĂ
CALITATE  ÎN  SCOPUL
SERVIRI I
INTERESULUI
PUBLIC

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE 
STATUTARE  
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MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE 
STATUTARE  
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OBIECTIVE

COLABORAREA  CU  AUTORITĂȚILE
PUBLICE  ÎN  SCOPUL  DEZVOLTĂRII
CONTABILITĂȚI I  ȘI  AUDITULUI  ÎN  RM

PROTEJAREA   DREPTURILOR  ȘI
INTERESELOR   LEGITIME
PROFESIONALE   ALE  MEMBRILOR  SĂI ,
ACORDAREA  ASISTENȚEI  ÎN  VEDEREA
RIDICĂRI I  NIVELULUI  PROFESIONAL  AL
ACESTORA  ȘI  CALITĂȚI I  SERVICI ILOR
PRESTATE

CONSOLIDAREA  REPUTAȚIEI  PROFESIEI ,
INCLUSIV  PRIN  ÎNVĂȚĂMÎNT ,  DOBĂNDIREA
ȘI  PROPAGAREA  CUNOȘTINȚELOR  ÎN
DOMENIUL  PROFESIEI   
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Oportunitate, inovare, diversitate,

 integritate şi responsabilitate  sunt

valorile noastre de bază care ne ghidează

în tot ceea ce facem

ACAP a fost fondată în anul 1996 şi a

evoluat pe parcurs ca în prezent să

includă peste 1000 membri, inclusiv

studenţi înrolaţi în programele sale

educaţionale de specialitate.

Asociaţia a câştigat reputaţia 

de promotor excelent al 

profesiei de contabil şi 

oferă o gamă largă de

 programe de învăţământ 

pre-profesional, profesional şi

 sustenabil.

DESPRE  ACAP RM

Asociaţia Obştească “Asociaţia

Contabililor şi Auditorilor Profesionişti

din Republica Moldova” este o

organizaţie autonomă,

neguvernamentală, non-profit şi de

interes public, autogestionară,                       

care are drept  scop gestionarea

profesiei din domeniul  contabilității și

auditului  din Republica Moldova.

Asociaţia este 

membru deplin al IFAC 

 (International Federation of
Accountants), al ECCAA (Eurasian
Council of Certified Accountants
and Auditors) şi membru asociat

al FIDEF (Fédération Internationale
des Experts-Comptables

Francophones).

     ACAP RM  susţine activ               

 misiunea, scopurile, obiectivele şi

obligaţiunile de membru al IFAC    

 şi  consolidează capacitatea sa
instituţională, accelerând
dezvoltarea abilităţilor şi

competenţelor profesiei contabile
în Republica Moldova, sporind

conformitatea cu toate standardele
IFAC şi UE şi participă la dezvoltarea
modelelor twinning între organele /

instituţiile profesioniste de
contabilitate. 
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STRUCTURA
ORGANIZAȚIONALĂ ACAP RM

Departamentul Controlul Calităţii
și Monitorizare

Structura
organizaţională a
ACAP RM  este
supervizată de
organele superioare
de conducere ale
Asociației , respectiv :
Adunarea Generală ,
Comisia de Audit
Intern , Consiliul
Director şi Direcția
executivă .

RAPORT ANUAL 2019

A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

Departamentul  relaţii cu 
membrii

DIRECTORUL

EXECUTIV

ADUNAREA GENERALĂ

COMISIA DE AUDIT INTERN CONSILIUL DIRECTOR

PREȘEDINTE

Direcţia
executivă Comitete

Departamentul Financiar Comitetul pentru membri și
etica profesională

Comitetul
pentru finanțe și buget

Comitetul de interacțiune 
cu instituțiile publice

Comitetul privind
dezvoltarea auditului și controlul calității

Comitetul pentru  instruire 
profesională și certificare

Departamentul de  Instruire și
certificare

Departamentul  relaţii cu publicul şi
relaţii  internaţionale

Departamentul 
Tehnic

Departamentul
dezvoltare  regională
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ARE NOW

Obiectivele şi direcțiile prioritare ale Programului de activitate al
Comitetului pentru membri, nominalizări şi alegeri pentru anul 2019 au
constituit punctele de reper ale activității Comitetului, având ca scop
principal promovarea continuă a statutului de membru ACAP RM.

promovarea misiunii ACAP RM - membru cu drepturi depline al
Federației Internaționale a Contabililor (IFAC); 

mediatizarea avantajelor statutului de membru ACAP RM; 

consolidarea relațiilor membrilor cu organele de stat, autoritățile publice
în scopul promovării și alinierii profesiei contabile și de audit din țară la
cele mai bune practici mondiale din branșă;

participarea activă a membrilor ACAP RM în vederea consultării
organelor legislative și executive în etapele de discuții ale
amendamentelor și modificărilor ale legislație;

prezența membrilor în cadrul unor evenimente publice, cât și în comisiile
de specialitate și grupurile de lucru, instituite de autoritățile publice
centrale și locale;

colaborarea membrilor cu Ministerul Finanțelor al RM în procesul
elaborării și implementării actelor normative, hotărârilor decizionale, cât
și perfecționării și optimizării cadrului regulator actual;
intensificarea eforturilor spre o comunicare operativă și eficientă cu
membrii activi ai asociației, inclusiv prin organizarea evenimentelor
tematice pentru membrii ACAP; 

suportul informațional prin publicarea buletinelor informative, precum și
asistența cu caracter metodologic privind admiterea, transferul și
excluderea membrilor.  

       Conform Programului de activitate acțiunile întreprinse de Comitet s-au  

       axat pe  următoarele direcții:

Astfel în 2019 Comitetul pentru membri, nominalizări și alegeri a
prezentat Consiliului Director ACAP RM următoarele decizii privind: 

înscrierea membrilor noi – 76 persoane, 

admiterea transferului din categoria de
membru- asociat în membru-

plenipotențiar – 12 

ARE NOWRAPORT ANUAL 2019

ACTIVITĂȚI  ÎN DOMENIUL
RELAȚIILOR CU MEMBRII  
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ARE NOW

CHIȘINĂU

907

CAHUL

36

BĂLȚI

62

ORHEI

18

UNGHENI

24

    ALTE

39

RAPORT ANUAL 2019

ACTIVITĂȚI  ÎN DOMENIUL
RELAȚIILOR CU MEMBRII  
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Raportul privind activitatea ACAP în dezvoltarea profesiei contabile în perioada de raportare,

pentru anul 2018:

Raportul privind activitatea comitetelor Consiliului Director pentru anul 2018 și prezentarea
obiectivelor pentru 2019:

Raportul privind activitatea economico-financiară a Asociației pentru perioada de raportare și
Executarea Planului Bugetar pentru anul 2018:

Raportul Comisiei de audit intern al ACAP RM pentru anul 2018, și 
Planul bugetar ACAP RM pentru anul 2019. 

În cadrul Adunării Generale s-a prezentat, discutat și aprobat:

Discuții cu privire la oportunităţi înaintate de 

vorbitori au rezultat o serie de propuneri privind
 activitatea Asociației în 2019. 

Principalele hotărâri din cadrul Adunării 
Generale anuale au fost aprobarea în          

unanimitate a rapoartelor prezentate. 

Unul dintre momentele  semnificative din viața ACAP RM în anul 2019 este inaugurarea
reprezentanței ACAP RM la Orhei, care a avut loc în data de 01 februarie.

REZULTATELE  ACAP RM
DIN ANUL 2019

Pe parcursul anului 2019, ACAP RM, urmând scopurile sale statutare, a fost deschisă dialogului  și
cooperării cu organele de stat  şi organele  administraţiei publice. În acest sens, s-au purtat discuții și
corespondențe aferente  inițiativelor, documentelor  normative  și actelor  legislative  elaborate  și
propuse  spre  examinare  și discuții publice. 

Anul 2019 a fost marcat de o serie de întâlniri şi evenimente profesionale, atât cu membrii Asociației,
cât şi cu reprezentanţi  ai mediului de afaceri, organismelor profesionale din domeniu,  principalelor
autorităţi de reglementare a profesiei, dar şi cu reprezentanţi din cadrul instituţiilor statului.

Adunarea Generală anuală a membrilor ACAP RM s-a desfășurat în
data de 20 aprilie 2019, reunind 218 de participanţi prezenţi din
numărul total al membrilor ACAP cu drept de vot de 400 persoane,

care îşi îndepliniseră obligaţiile de membru ACAP RM.
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REZULTATELE  ACAP RM
DIN ANUL 2019

În cadrul Adunării a avut loc și
ceremonia de înmânare a
certificatelor CAP/CIPA membri
ACAP RM.

În încheierea evenimentului
participanții la Adunarea
Generală au beneficiat de
seminarul gratuit organizat de
ACAP RM cu genericul
”Modificările recente operate in
legislația civilă și administrativă”,

prezentat de Lipilov Natalia,

avocat al Biroului asociat de
avocați „Tuhari & Partners”.
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REZULTATELE  ACAP RM
DIN ANUL 2019

În perioada 4-5 Aprilie, ACAP RM, Facultatea
“Contabilitate” a Academiei de Studii Economice
a Moldovei, Asociația Contabililor Certificați și
Autorizați (ACCA) şi KPMG Moldova, au organizat
Conferinţa Științifică Internaţională
„CONTABILITATEA și EDUCATIA CONTABILĂ în
SOCIETATEA DIGITALĂ”, dedicată celebrării Zilei
Profesionale a Contabilului

În cadrul conferinței au fost discutate subiecte
ce țin de situația actuală a economiei digitale în
Moldova, educația contabilă universitară,

armonizarea fiscală în țările UE, impactul politicii
fiscale asupra dezvoltării societății etc.
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REZULTATELE  ACAP RM
DIN ANUL 2019

Pe parcursul anului s¬a menţinut bună  colaborare între ACAP RM și Ministerul Finanțelor, s-a creat un
dialog productiv, care a permis realizarea cu succes a misiunilor comune în interesul și în susținerea
membrilor ACAP RM - contabili și auditori profesioniști. 

Evenimente profesionale la care au participat membrii ACAP RM,  desfășurate  la Ministerul Finanțelor:

>> ACAP RM a participat pe data de 21 mai la ședința
de lucru organizată de Ministerul Finanțelor, privind
aspectele problematice aferente evidenței
amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. În
cadrul ședinței au fost discutate multiplele
probleme cu care se confruntă comunitatea
contabilă în urma procesului de tranziție de la
metoda de calcul a amortizării mijloacelor fixe
conform art. 26 și 27 CF RM la metoda liniară
prevăzută de art.26/1 CF RM. O atenție sporită a fost
acordată necesității modificării sau elaborării unui
nou Regulament privind evidența și calcularea
amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. 

>> În data de 13 mai ACAP RM a participat la ședința
de lucru,  organizată la Ministerul Finanțelor, cu
privire la discutarea strategiei și a Planului de acțiuni
privind instruirea contabililor din sectorul public și
studierea Standardelor Internaționale de
Contabilitate pentru sectorul Public (IPSAS) cu
referire la oferta proiectului PULSAR - instruirea
formatorilor pentru cursuri în domeniul
contabilității din sectorul public și aplicarea IPSAS. 

>> În data de 01 aprilie, întâlnirea de lucru dintre
ACAP RM, Ministerul Finanțelor și Banca Mondială
în Moldova. Părțile au discutat strategia și planul de
lucru al instruirii formatorilor în domeniul
contabilității în sectorul public.

>> În data de 6 iunie ACAP RM a participat la ședința
grupului de lucru responsabil de optimizarea
raportării statistice. Obiectivul evenimentului a
constat în discutarea relevanței și a termenilor de
prezentare a 11 formulare care se referă la forța de
muncă și comerțul interior de bunuri.

>> În data de 17 octombrie a avut loc la Ministerul
Finanțelor o nouă întâlnire de lucru între
reprezentanții Ministerului Finanțelor, mediului de
afaceri și asociațiilor obștești. Principalele aspecte
discutate în cadrul ședinței au fost axate pe
prevederile noului Regulament privind evidența și
calcularea amortizării în scopuri fiscale, precum și
propunerile prezentate de către participanți,
inclusiv și propunerile membrilor ACAP RM.

>> În perioada de 4-5 noiembrie, Ministerul
Finanțelor a lansat o serie de consultări privind
documentul de politici fiscale și vamale la care au
participat și membrii ACAP . 

Hotărâre de Guvern Nr. 10 din 05.01.2012 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la
delegarea salariaților entităților din Republica
Moldova;

Hotărârea de Guvern nr. 764 din 25.11.1992
privind aprobarea Normelor pentru efectuarea
operațiunilor de casă în economia națională a
Republicii Moldova;

Hotărârea de Guvern nr. 862 din 14.07.2003
pentru aprobarea procedurilor privind accesul la
măsurile de ocupare a forței de muncă; și

Codul Fiscal nr. 1163/1997.

Membrii ACAP RM au participat în procesul de
elaborare a propunerilor privind politica fiscală şi
vamală pentru anul 2020 și anume:

-     ACAP RM a inclus propuneri cu referire la         
       următoarele acte normative:

 - AVIZ  asupra proiectului de ordin al Ministrului
Finanțelor „Cu privire la aprobarea modificărilor la
ordinul Ministrului Finanțelor nr. 188/2014”.

 - AVIZ asupra proiectul ordinului Ministrului
Finanțelor „Cu privire la aprobarea modificărilor la
ordinul nr. 149/2010”.

 - AVIZ asupra proiectului Ordinului Ministrului
Finanțelor cu privire la aprobarea modificărilor la
Ordinul Ministrului Finanțelor nr.119  din 6 august
2013.

  - AVIZ  asupra proiectului Catalogului mijloacelor
fixe și imobilizărilor necorporale. Sinteza
propunerilor membrilor ACAP referitor la cadrul
normativ secundar  privind calculul amortizării în
scopuri fiscale “Catalogului mijloacelor fixe”.

  - AVIZ  asupra proiectului ordinului “Cu privire la
completarea art.102 din Codul fiscal cu norme
speciale privind determinarea TVA spre deducere în
cazul construcției clădirilor cu destinație mixtă”
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REZULTATELE  ACAP RM
DIN ANUL 2019

ACAP RM a continuat și în anul 2019 întâlnirile
profesionale desfășurate în comun cu Instituția Publică
Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului (CSPA). 

Dasemenea ACAP RM continuă colaborarea cu CSPA în calitate de observator, în vederea asigurării
supravegherii desfășurării examenelor pentru obținerea calificării profesionale de auditor.

Unul dintre  lucrurile importante în dezvoltarea
profesiei este instruirea profesională continuă a
auditorilor la nivel național, care se  efectuează conform
programului anual de instruire profesională continuă a
auditorilor. In acest caz ACAP RM a elaborat și
coordonat programul cu Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării, și  Consiliu, conform Regulamentului cu
privire la certificarea auditorilor.

Pe parcursul anului membrii ACAP RM- persoane
juridice au participat la  expunerea opiniilor  asupra
următoarelor proiecte de acte normative: 

- Norme de pregătire profesională a         

  stagiarilor în audit.
- Regulamentul cu privire la certificarea      

   auditorilor.
- Regulamentul privind controlul extern al 
  calității auditului.

15
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Realizarea programului de inspecție a 

activității de audit desfășurată de entitățile
de audit 

Activitatea de inspecție

Toate entitățile de audit, membre ACAP
RM, fac obiectul unui sistem de asigurare a
calității, care potrivit reglementărilor în
vigoare  este organizat ca un sistem
independent. 

Inspecția de control al calității se
efectuează de ACAP în scopul asigurării
calității activității de audit desfășurată de
entitățile de audit membre privind
următoarele aspecte:

REZULTATELE  ACAP RM
DIN ANUL 2019

Departamentul de Control al Calității și Monitorizare (DCCM) 

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 .

Aria  de  cuprindere

În  anul  2019  a  fost  efectuată ,  conform  Planului  anual  de  inspecție  elaborat  la  dorința
benevolă  a  membrilor  și  aprobat  de  CD  al  asociației ,  o  inspecție  repetată ,  potrivit  pct .
49  din  Regulament ,  iar  la  3  entități  de  audit  au  fost  efectuate  inspecții  inițiale .  

Obiectivul  inspecțiilor  este  de  a  exprimă  modul  în  care  auditorul  respecta  cerințele
Standardelor  Internaționale  de  Audit  (ISA),  Codului  etic  al  profesioniștilor  contabili  și
prevederile  legale  și  de  reglementare  în  domeniul  auditului .

Constatările  și  rezultatele  inspecțiilor  de  calitate  efectuate  au  fost  reflectate  în
raportul  de  inspecție ,  întocmit  pentru  fiecare  entitate  de  audit  supusă  verificării .  
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REZULTATELE  ACAP RM
DIN ANUL 2019

necorespundere cu ISA 300 a structurii planului de audit și a strategiei generale de audit;
documentele de lucru nu cuprind concluzii care ar dovedi susținerea opiniei de audit;
prezența auditorului la inventariere este justificată, în majoritatea cazurilor numai prin anexarea
ordinului clientului privind inițierea petrecerii inventarierii, fapt ce contravine cerințelor ISA;

pragul de semnificație se calculează parțial la momentul inițierii misiunii, fără a fi revizuit pe
parcursul desfășurării și la finele auditului;
declarațiile primite de la conducerea clienților nu corespund cerințelor ISA;

nu se documentează tranzacțiile cu părțile afiliate;

nu se documentează evaluarea riscului specific de denaturare semnificativă atât la nivelul
situațiilor financiare, cât și la nivel de afirmații pentru clase de tranzacții, solduri ale conturilor;
 nu se documentează evenimentele ulterioare datei raportării;
nu se documentează discuțiile finale cu clientul privind problemele constatate.

Ca urmare a inspecțiilor efectuate în anul 2019 s-a constatat un grad mediu de respectare a
obiectivelor incluse în Chestionarul de inspecție a calității activității de audit, principalele fiind: 

Suport Departamentului pentru educație și certificare

În anul 2019 DCCM a selectat și a propus Departamentului pentru educație includerea în programul de
cursuri suplimentare, domeniile și aspectele care, statistic, au fost insuficient sau incorect
documentate de auditorii verificați de specialiștii Consiliului de Supraveghere publică a auditului.

Ateliere de lucru 

În anul 2019 DCCM a desfășurat trimestrial ateliere de lucru privind instruirea profesională  pentru
membrii persoane juridice în cadrul cărora au fost dezbătute  teme de prevenire și combatere a
spălării banilor și finanțării terorismului
Pe parcursul anului  2019 ACAP RM a continuat să organizeze, în colaborare cu Serviciul de Prevenire și
Combatere a Spălării Banilor (SPCSB), seminare de instruire profesională pe teme de prevenire și
combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Acestea au avut loc pe 19 ianuarie 2019 și 14 mai
2019, și au abordat următoarele subiecte:

• Rolul auditorilor în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
• Gestionarea riscurilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
• Manualul de politici și proceduri elaborate conform Legii 308/2017 privind prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
• Metode de identificare a activităților și tranzacțiilor suspecte;

• Modul de completare și transmitere a formularului special privind activitățile sau tranzacțiile
suspecte.
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La seminarele organizate au participat 36 de persoane, membrii ai ACAP RM – auditori. În cadrul
discuțiilor interactive participanții la evenimente s-au împărtășit cu exemple practice legate de
identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte, a beneficiarului efectiv și a Persoanelor Expuse
Politic. 

Pe parcursul anului 2019 DCCM a participat la ateliere de lucru organizate de Serviciul Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor (SPCSB). Evenimentele desfășurate 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 și spălării banilor și a terorismului care în final vor conduce nemijlocit
la îmbunătățirea calității lucrărilor de audit desfășurate de membrii asociației.

Seminare privind controlul calității activității de audit:

Pentru a facilita adoptarea prevederilor asigurării calității în domeniul auditului DCCM a desfășurat la
26 septembrie 2019 atelierul de lucru cu genericul ”Aspecte care alcătuiesc mediul pentru calitatea
auditului” la care au participat reprezentanți din 19 entități de audit membre ACAP RM. 

La atelierul de lucru din 28 noiembrie 2019 desfășurat de ACAP RM  în comun cu specialiștii Consiliului
de supraveghere publică a auditului au participat 20 de auditori, iar discuțiile s-au axat pe:

• Principalele aspecte ale Regulamentului privind controlul extern al calității auditului
• Modul de aplicare a metodologiei privind controlul extern al calității auditului
• Monitorizarea politicilor și procedurilor de control al calității auditului

REZULTATELE  ACAP RM
DIN ANUL 2019
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REZULTATELE  ACAP RM
DIN ANUL 2019

Colaborarea activă  a continuat în anul 2019 și cu
reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat,
caracterizată prin întruniri, discuții și consultări
publice care au vizat diferite domenii de activitate
ale economiei naționale  .

ACAP RM a organizat trimestrial seminare practice de instruire cu scopul de a facilita efectuarea
procedurilor de identificare a cazurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, care a
îmbunătățit considerabil calitatea lucrărilor de audit desfășurate de membrii asociației.

Evenimentele profesionale fac parte din seria activității de bună guvernare și anticorupție, organizate 

 de  Proiectul comun UE/CoE ”Combaterea Corupției prin aplicarea Legii și Prevenire (CLEP)”,  Serviciul
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Centrul Internațional pentru Antre-prenoriat Privat
(CIPE) care prezintă o continuare a dialogului prin prisma activității profesionale desfășurate și
implementarea prevederilor legale la nivel practic.

Ca rezultat dialogului productiv  cu Comisia Națională a Pieței
Financiare, ACAP RM a prezentat pe data de 22 martie Avizul
asupra proiectului Hotărârii privind aprobarea Regulamentului
cu privire la auditul asiguratorilor (reasiguratorilor) elaborat în
baza propunerilor membrilor asociației. 

În data de 16 mai 2019 auditorii – membrii ACAP RM au participat la
sesiunea de instruire privind verificarea cheltuielilor în cadrul
Programului Operațional Comun (POC) Bazinul Mării Negre 2014  –

2020, eveniment organizat de către Autoritatea de Management a
POC BMN în colaborare cu Secretariatul Tehnic Comun (STC) și
Technical Support to the Implementation and Management of ENI
CBC Programmes (TESIM).

Membrii Asociației pe data de 28 noiembrie au participt la Masa rotundă „Bune practici și provocări în
implementarea standardelor de integritate în sectorul privat" organizat de Centrul Naţional
Anticorupţie cu susţinerea Agendei Naţionale de Business şi Camerei de Comerţ şi Industrie a
Republicii Moldova, cu suportul PNUD Moldova în cadrul proiectului ”Lupta cu corupția prin
consolidarea integrității durabile în Republica Moldova”, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe
al Norvegiei. În cadrul evenimentului au fost puse în discuție bunele practici privind controlul intern,

etica și conformitatea în sectorul privat, dar și standardele de integritate.
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REZULTATELE  ACAP RM
DIN ANUL 2019

În anul 2019 ACAP RM a continuat colaborarea între ACAP RM și  mediul universitar

În data de 27 martie 2019 ACAP RM a participat la
ediția a 72-a a Conferinței Științifice a Studenților
și Masteranzilor, organizată de Facultatea
Economie, Universitatea Agrară de Stat din
Moldova.  Evenimentul a reunit studenții și
masteranzii Universității, în scopul instituirii unei
platforme interactive, moderne de comunicare
științifică pentru cercetătorii în devenire.

În data de 18 iunie Colegiul „Iulia Hasdeu” din
orașul Cahul a organizat Conferința de totalizare a
stagiului de practică ce precede probele de
absolvire, prin susținerea unui discurs de inițiere
cu tema "Posibilități de angajare a absolvenților în
câmpul muncii". 

ACAP RM în parteneriat cu Departamentul
Contabilitate și Informatică a USM pe data de 22
ianuarie a organizat Masa Rotundă cu genericul:
„Generalități aferente  reformei sistemului
contabil național”.

În data de 22 martie ACAP RM a participat la
Conferința științifico-practică "Controlul intern al
instituțiilor financiare în contextul noului cadru
de reglementare și provocările tehnologice",

eveniment organizat de Institutul Național de
Control Intern din România (INCIR) în parteneriat
cu Facultatea de Finanțe a ASEM și cu sprijinul
financiar al Fondului European pentru Europa de
Sud-Est (EFSE).
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REZULTATELE  ACAP RM
DIN ANUL 2019

Pe parcursul anului 2019, ACAP RM şi -a consolidat colaborarea cu P.P. „Monitorul Fiscal.FISC.md”,

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru, Consiliul național de soluționare a disputelor în domeniul
controlului de stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Biroului Național de Statistică,

Cancelariei de Stat, participând la peste 30 de evenimente organizate la nivel naţional.

Acorduri de colaborare cu alte

instituţii şi organisme, la

nivel naţional și internațional,

încheiate în cursul anului

2019
Instituția publică

Centrul de Tehnologii Informaționale

 în Finanțe 

ТОО «Дом Бухгалтеров и 

Аудиторов Актобе», 

instituție similară din 

Republica Kazahstan

Institutul National de Control Intern

 din România 

Grupul regional 

Confederația Eurasiatică a 

organizațiilor profesionale de 

auditori și contabili
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REZULTATELE  ACAP RM
DIN ANUL 2019

În anul 2019 ACAP RM a continuat editarea  Buletinului informativ cu apariție lunară. Prin această
publicație Asociația se străduie să aducă  la cunoștința membrilor sai evenimentele  semnificative și
de actualitate penru profesia contabilă și de audit, precum  și informări referitoare  la activitatea 

 internă și internațională a Asociației.

Buletinul informativ este o publicație electronică, postată pe pagina web  www.acap.md și
transmisă prin poșta electronică tuturor membrilor. 
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Obiectivul dezvoltării profesionale continue este de a ajuta profesioniștii
contabili și  auditorii să își dezvolte competențele profesionale pentru a
putea oferi servicii de înaltă calitate în interesul public.

DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ            

ACAP RM, în calitatea sa de membru IFAC, are sarcina să se

asigure că profesioniștii din domeniul contabilitate și audit

continuă să își dezvolte și să își mențină competențele

profesionale cerute de utilizatorii serviciilor lor. Asociația

are totodată sarcina de a promova în rândul profesioniștilor

contabili și auditori, al părților interesate și al publicului

avantajele dezvoltării profesionale continue, subliniind

importanța îmbunătățirii continue a competențelor și a

angajamentului la o învățare pe viață. Acțiunile ale ACAP

sunt grupate sub cele patru direcții strategice.

Direcții strategice ACAP RM în domeniul
instruirii și formării profesionale

continue:

1 promovarea programelor de instruire
permanentă pentru toți profesioniștii
contabili si auditori;

2 facilitarea accesului profesioniștilor
din domeniul contabil și audit la
oportunitățile și resursele de
dezvoltare profesională continuă;

3 aplicarea eficientă și eficace a
experienței şi bunelor practici în
domeniul contabilității și auditului;

4 imbunătățirea calității instruirii prin
utilizarea metodelor, formelor şi
strategiilor moderne de organizare
a activităţii didactice.
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104
 evenimente educaționale

desfășurate în cadrul programelor
de instruire organizate 

de ACAP RM în anul 2019.

2319
 de specialiști care activează în

domeniul contabilității și auditului
din toate ramurile economiei

naționale au participat la
evenimente educationale 
ACAP RM în anul 2019
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PROGRAME
EDUCATIONALE
ACAP RM - 2019

Cursuri, seminare tematice

Cursuri în cadrul Programului 
de certificare CIPA

Cursuri de perfecționare 

pentru auditori

Formare profesională inițială

Sisteme informatice destinate
din domeniul  contabil și de 
audit

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

NOI OFERIM:

Digitalizarea, noile cerințe de reglementare,

noii concurenții de pe piață și așteptările
comunității profesionale  au concentrat
atenția asupra rolului și calității dezvoltării
profesionale continuă pentru specialiștii   în
domeniile contabilității și auditului.

Informatii exclusive și utile
Participand la oricare dintre evenimente, vei avea 

acces la informatii exclusive destinate doar
cursanților nostri

Formatori cu experiența
Fiecare cu o experienta mai mare de 10 ani, trainerii
nostri sunt specialisti recunoscuti in domeniile in care
activează

Suport de curs, certificat de
calificare  profesională

Toate evenimentele ACAP RM sunt insoțite de materiale,  

documente și certificatul personalizat iar aceastea
sunt incluse  în costul cursurilor
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La  cursurile  de  formare  profesională  și

seminarele  tematice  din  cadrul

programului  de  dezvoltare  continuă  a

auditorilor  și  contabili lor  –  membri

ACAP  au  participat  2120  persoane  (92%

din  numărul  total  de  cursanți) ,  inclusiv

în  domeniul  activității  de  audit  –  239

persoane ,  cursuri  de  pregătire

CAP/CIPA  –  137   persoane ,  alte  cursuri  și

seminare  tematice  inclusiv  instruirea  la

distanță  –  1744   persoane .

STATISTICI  DE  INSTRUIRE

RAPORT ANUAL 2019

Seminare tematice
75%

Audit practic
10%

Formare inițiala
8%

Cursuri CAP/CIPA
6%

Structura procentuală 

a persoanelor înregistrate
 la programele educaționale ACAP  RM

în anul 2019

Total 2319
participanți

Instruire online
1%
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EVOLUȚIA  NUMĂRULUI
 DE TITULARI A PROGRAMULUI 

CIPA  ÎN 2004 -2019

Conform  rezultatelor  sesiunilor  CAP /CIPA  în  perioada  de

raportare  au  primit  calif icarea  Contabil  Internațional

Profesionist  Certif icat  (CIPA)  -  1  membru  ACAP  RM ,  iar

calif icarea  Contabil  Certif icat  Practician  (САР)  -  8

membri  ACAP  RM .  Astfel  în  Republica  Moldova  dețin

calif icarea  CAP  -  375  specialiști  și  calif icarea  CIPA  33  –

specialiști .  Informația  detaliată  privind  evoluția

numărului  de  titulari  Programului  CAP /CIPA  pentru

perioada  2004-2019    este  inclusă  în  Diagramele  1 ,2 .

  33 CIPA
Contabil International
Profesionist Certificat

  375 CAP
Contabil Certificat

Practician

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

40 

30 

20 

10 

0 

Diagrama 1. CIPA  Moldova
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DPC 
AUDITORI

      Programul anual de pregătire profesională continuă al ACAP RM pentru

auditori  are la bază propunerile participanților și noile tendințe legislative și

normative în domeniul financiar-contabil. Pregătirea profesională continuă

are caracter obligatoriu pentru toţi auditorii membrii Asociației  şi constă în

efectuarea a 40 de ore anual: 20 ore de pregătire structurată şi 20 ore de

pregătire nestructurată. În cadrul Programului de formare profesională a

auditorilor pentru anul 2019, coordonat cu Ministerul Educației, Culturii și

Cercetării și Ministerul Finanțelor al RM, au fost organizate 9 instruiri la care

au participat 239 de auditori certificați. 

      În anul 2019 Asociația a continuat să organizeze, în colaborare cu  Serviciul

Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCB), seminare practice cu tema

"Legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului prin prisma auditului". Acestea au avut loc la sediul ACAP RM şi

au abordat următoarele subiecte: Rolul auditorilor în prevenirea și

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; Gestionarea riscurilor

privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,

exemplu de Raport privind rezultatele evaluării riscurilor de spălare a banilor

și de finanțare a terorismului;  Manual de Politici și proceduri elaborat în

conformitate cu Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării

banilor și finanțării terorismului, care transpune Directiva (UE) 2015/849 a

Parlamentului European și alte acte legislative și de reglementare în

domeniu.

     Auditorii - membrii juridici ACAP RM au participat la 2 ateliere de lucru

organizate de Asociație  cu tematica ”Aspecte care alcătuiesc mediul pentru

calitatea auditului” în mai și noiembrie 2019.
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DPC
 AUDITORI

Exemple practice de aplicare a prevederilor
Standardelor Internaționale de Audit, calitate şi
etică: ISA 200, 210, 240, 315, 500,550, 610, 620.

Reguli noi privind raportarea financiară.

Exemple practice de aplicare a prevederilor
SNC „Prezentarea situațiilor financiare” în
conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor
 nr.48 din 12.03.2019.

Recomandări practice și tratamente contabile
aferente noilor prevederi operate în
Standardele Naționale de Contabilitate.

Aspecte specifice în aplicarea politicilor
contabile.

Rolul auditorilor în prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului.
Gestionarea riscurilor privind prevenirea și
combaterea spălării banilor.

 Date cu caracter personal: responsabilitate și

Modificări recente în Legea 289/2004 privind
indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară
de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

În anul 2019 DPC a prevăzut
următoarele teme pentru pregătirea

structurată a auditorilor:

 

        soluții. 

 

foarte bine
71%

bine
22%

satisfăcut
7%

GRADUL DE SATISFACȚIE 
AL PARTICIPANȚILOR 

LA CURSURILE DE PREGĂTIRE
OFERITE DE ACAP RM

20
19
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ACTIVITATEA
INTERNAȚIONALĂ

Pentru realizarea obiectivelor  ACAP RM  a desfășurat pe parcursul  anului 2019  un șir de evenimente
și activități pe plan internațional.

Schimbul  de experiență și insuși bunele practici în domeniul  auditului și  contabilității  pe parcursul
anului 2019 au avut  drept scop  promovarea  prestigiului profesiei în Republica Moldova. 

Relaţia cu Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC)

În data de 21 mai, IFAC a organizat la Moscova o
Masa rotundă cu tema „Consolidarea rolului
organizațiilor profesionale ale contabililor și
auditorilor din regiunea eurasiatică”, la care a
participat ACAP RM. 

În calitate de membru cu drepturi depline al IFAC,

ACAP RM  a actualizat și a  prezentat raspunsurile
la Planul de acțiuni al IFAC ca parte a Programului
de Conformitate al Organismelor membre. 

Evenimentul s-a referit la dezvoltarea profesiei și
soluționarea aspectelor practice de participare a
organizațiilor profesionale la cooperarea
internațională .

Relația cu Asociația Contabililor Certificați și Autorizați (ACCA)

ACAP RM și ACCA au desfășurat la data de 15 mai
seminarul de instruire profesională cu genericul
”Provocări și oportunități  legate de implementarea
 IFRS 16 Contracte de leasing” 

În data de 28 februarie, ACAP RM a participat la
Conferința Internațională pentru sectorul public,

organizată de ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants). Evenimentul a reunit
invitați din întreaga lume – funcții de conducere
din guverne, reprezentanți ai organismelor de
reglementare, agenții de sponsorizare și experți
internaționali în managementul finanțelor
sectorului public care au avut ocazia de a face un
schimb de informații despre cele mai bune
practici în sectorul public.
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>> În perioada 16-17 mai 2019, la Amsterdam, s-a
desfăşurat o nouă întâlnire a Reţelei de Calitate
a Auditului (QAN), organizată de către Institutul
Contabililor Autorizați din Olanda (NBA). La
întâlnirea de lucru au participat reprezentanţi ai
organismelor de supraveghere şi ai orga-

nismelor profesionale competente în domeniul
auditului statutar din Marea Britanie, Polonia,

Grecia, Malta, Olanda și din alte state din Eu-

ropa Centrală și de Est.

>> În data de 11 aprilie ACAP RM a participat la
Forumul Strategic al Profesiei Contabile 2019,

organizat de către Institutul Contabililor
Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW) în
cooperare cu Institutul Contabililor din Malta
(MIA).  În cadrul evenimentului a fost pusă în
discuție o gamă largă de activități ale
organismelor profesionale, precum și implicarea
și interacțiunea cu acestea.

>> În luna septembrie  s-a desfășurat  întâlnirea de
lucru între președintele Consiliului Director ACAP
RM și președintele "Rețelei de examinare a
contabililor profesioniști certificați din Ucraina".

Întâlnirea a avut drept scop identificarea
posibilelor activități care ar contribui la
fortificarea colaborării în domeniul certificării
internaționale  și noilor produse de instruire
pentru dezvoltarea profesională a contabililor.

>> În zilele 24 – 25 septembrie reprezentantul
ACAP RM a participat la evenimentele
profesionale ale FIDEF, Asociația având calitatea
de membru asociat  al Federației Internaționale
a Experților Contabili Francofoni”. 

>> În perioada 10-12 octombrie 2019, la Baku, cu
sprijinul organizatoric comun al Uniunii
Economiștilor din Azerbaijan, Camerei de Audit și
Asociației Administratorilor Financiari
Profesioniști din Azerbaidjan (APFM), s-a
desfășurat al VI-lea Forum Eurasiatic al
Contabililor și Auditorilor, cu genericul
„Contabilitate și Audit: provocări moderne”, în
cadrul căruia ACAP RM a participat împreună cu
experți și profesioniști în domeniul proiectelor de
investiții, management, raportare financiară și
audit, control intern.

>> La data de 25 octombrie 2019 continuând 

 tradiția colaborării fructuoase cu CAFR, ACAP RM
a participat la cel de al 6-lea Congres al profesiei
de auditor financiar din Romania și aniversarea a
20 de ani de existență a profesiei de auditor
financiar  în România. Reprezentanți ACAP RM
alături de reprezentanți organismelor
internaționale au participat în paneluri de
dezbateri și în ateliere de lucru unde au fost puse
în discuție etica și valorile morale, reglementarea
și așteptările societății, tehnologizarea si
digitalizarea, de natură să schimbe profund
mijloacele prin care auditorii vor continua să
deservească interesul general al societăți

>>Atelierul de lucru în cadrul Rețelei de Asigurarea
Calității (QAN) organizat de Institutul Contabililor
Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW) a avut
loc la Viena, în perioada de 19-20 noiembrie, la
care au participat reprezentanţi ai organismelor
profesionale competente în domeniul auditului
din Marea Britanie, Olanda, Austria, Suedia,

Norvegia, Portugalia, Grecia, Lituania, Estonia și
din alte state din Europa Centrală și de Est.

ACTIVITATEA
INTERNAȚIONALĂ
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Examinat și propus spre  aprobare
pentru  Adunarea Generală la 

Ședința Consiliului Director
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