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Priorităţi strategice de dezvoltare a 
contabilităţii în sectorul corporativ:
ameliorarea cadrului normativ de 
raportare financiară;
fortificarea principalelor instituţii 
responsabile de raportare financiară;
sprijinirea profesiei de contabil şi 
auditor;
modernizarea învăţămîntului, instruirii 
profesionale şi informării publicului
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Cadrul normativ actual al contabilităţii

Legea contabilităţii – în vigoare de la 01.01.2008
Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară (IFRS) 
Bazele conceptuale privind întocmirea şi 
prezentarea rapoartelor financiare  
Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC)
Comentariile cu privire la aplicarea SNC 
Planul de conturi contabile 
Regulamentele, instrucţiunile şi alte acte 
aprobate de organele responsabile de 
reglementarea contabilităţii
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Cerinţe de raportare financiară pentru 
diferite tipuri de entităţi 

Rapoarte financiare conform IFRS – pentru entităţile 
care aplică IFRS 
Rapoarte financiare complete – pentru entităţile care 
aplică sistemul contabil complet
Rapoarte financiare simplificate – pentru entităţile 
care aplică sistemul contabil simplificat

Conform Legii contabilităţii sunt scutite de 
prezentarea rapoartelor financiare microentităţile 
care aplică sistemul contabil în partidă simplă
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Direcţii principale de 
perfecţionare a cadrului normativ
al contabilităţii:
stabilirea mecanismului de 
implementare şi actualizare a IFRS;
elaborarea noilor SNC şi a altor 
reglementări contabile naţionale.
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Reglementări contabile naţionale noi:

Cadrul general conceptual privind 
raportarea financiară;
Standardele Naţionale de Contabilitate 
(SNC);
Planul general de conturi contabile;
Recomandările metodice privind 
contabilitatea în diferite sectoare şi ramuri 
ale economiei naţionale;
Metodica de tranziţie la noile reglementări 
contabile naţionale.
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Nomenclatorul  noilor SNC

1. SNC „Situaţii financiare”
2. SNC  „Politici contabile, modificări ale 

estimărilor contabile, erori şi evenimente 
ulterioare”

3. SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”
4. SNC “Contracte de leasing”
5. SNC „Investiţii imobiliare”
6. SNC „Stocuri”
7. SNC „Creanţe şi investiţii financiare”
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Nomenclatorul  noilor SNC

8. SNC „Capital propriu şi datorii”
9. SNC “Venituri”
10. SNC “Cheltuieli”
11. SNC “Costuri de producţie”
12. SNC “Costurile îndatorării”
13. SNC “Diferenţe de curs valutar şi de sumă”
14. SNC “Deprecierea activelor”
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Nomenclatorul  noilor SNC

15. SNC”Contracte de construcţii”
16. SNC “Particularităţile contabilităţii în 

agricultură”
17. SNC “Părţi afiliate şi asocieri în participaţie”
18. SNC “Particularităţile contabilităţii în ONG”
19. SNC “Prezentarea informaţiilor în situaţiile 

financiare ale asociaţiilor de economii şi 
împrumut”

20. SNC “Contabilitatea întreprinzătorilor 
individuali”
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Opţiuni privind tipurile de situaţii 
financiare

Situaţii financiare distincte – pentru 
entităţile micro, mici, medii şi de 
interes public 
Situaţii financiare distincte – pentru 
entităţile care aplică respectiv IFRS 
sau SNC 
Situaţii financiare unice – pentru 
toate categoriile de entităţi
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Opţiuni privind formatul notelor 
la situaţiilor financiare

Note conform formularelor tipizate 

Note conform formularelor elaborate de 
către entitate de sine stătător în baza 
cerinţelor de prezentare a  informaţiilor 
prevăzute de SNC
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Măsuri privind tranziţia la noile SNC :

1) formarea politicilor contabile bazate pe 
noile SNC; 

2) revizuirea formularelor registrelor contabile 
în conformitate cu prevederile noilor SNC;

3) elaborarea planului de conturi de lucru 
conform cerinţelor noilor SNC;

4) determinarea corespondenţei conturilor 
contabile pentru înregistrarea faptelor 
economice conform cerinţelor noilor SNC;
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5) decontarea soldurilor conturilor sintetice 
aplicate de către entitate până la intrarea 
în vigoare a SNC noi în conturile 
prevăzute în planul de conturi de lucru al 
entităţi;

6) operarea unor modificări în programele de 
contabilitate;

7) instruirea funcţionarilor publici, 
auditorilor, contabililor şi a altor persoane 
cointeresate în studierea şi implementarea 
corectă a noilor reglementări contabile 
naţionale.


