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Stimați cititori,

Luna noiembrie a continuat să fie 

fructuoasă în desfășurarea activităților 

profesionale ale ACAP RM

Buletinul informativ ACAP RM conține cele

mai importante evenimente profesionale în 

viața Asociației, precum și noutăți despre 

contabilitate și audit în Moldova și în

străinătate
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În noiembrie s-a încheiat sesiunea de pregătire

(3.09 - 20.11) pentru examenele în cadrul

programului CAP/CIPA - Contabil Certificat

Practician; Contabil Internațional Profesionist

Certificat, instruirile fiind axate pe următoarele

discipline;

Nivelul CAP:

 Drept în RM (gr.ro/ru)

 Contabilitatea managerială 1

 Contabilitatea Financiară I

Nivelul CIPA:

 Contabilitatea Financiară 2

 Contabilitatea managerială 2

La examene  au participat 58 candidați.

Programul CIPA este principalul

indicator al competenţelor

contabililor și cunostinţelor

necesare, calificării şi capacității
de planificare în contabilitatea

profesională modernă.

Data Examen

22 noiembrie2019,

vineri
Management financiar

Audit

23 noiembrie2019,

sâmbătă

Drept în RM

Contabilitatea managerială 1

Contabilitatea Financiară 2

24 noiembrie 

2019,

duminică

Contabilitatea Financiară I

Contabilitatea managerială 2
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Oralul examenelor 

Examenele in noiembrie au avut  loc in Business 

Center V-Continental, Chișinău 

La instruire au participat 67 personae.



Conform calendarului 

evenimentelor 

ACAP RM a continuat 

desfășurarea  

instruirii contabililor 

și auditorilor  care 

doresc să se 

perfecționeze în 

acest domeniu.

Seminarele s-au 

desfășurat în mod 

interactiv, având atât 

rol de informare, cât 

și de soluționare  a 

diferitor aspecte 

tehnice și legislative 

care necesită unele 

clarificări.

Evenimentele 

educaționale  au fost 

finalizate  prin 

susținerea  testelor 

și înmânarea 

Certificatelor.  

În vederea unui grad 

înalt de pregătire și 

competență în 

activitate, auditorii și 

profesioniști contabili 

sunt obligați să 

efectueze orele de 

pregătire  profesională. 

Departamentul de 

instruire  ACAP RM a 

continuat desfășurarea 

cursurilor  de pregătire  

profesională, în sistem 

clasic, în cadrul 

Programului de 

dezvoltare profesională 

continuă a contabililor 

şi auditorilor - membri 

ai АСАР РМ. 
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În cursul lunii noiembrie, au avut loc o serie de instruiri practice, la care participanții

au avut ocazia să obțină instrumente utile în următoarele domenii:

 realizării inventarierii;

 contabilitatea, impozitarea şi legitimitatea operațiunilor economice în cadrul

contractelor de societate civilă în construcții;

 abordări generale și diferențe în contabilitatea financiară și contabilitatea fiscală

aferente creanțelor și datoriilor entității;

 adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare

Financiară. Principiile pregătirii și elaborării rapoartelor financiare;

 noutațile politicii fiscale pentru 2020.
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Atelierul de lucru în cadrul Rețelei de Asigurare a Calității (QAN) organizat de

Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW) a avut loc la

Viena, în perioada de 19-20 noiembrie 2019, 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.

La acest eveniment ACAP RM a fost reprezentat de Dolghi Vladimir, vice

preşedinte ACAP RM, și Antonia Șchendra, inspector de calitate al ACAP RM.

Dezbaterile s-au axat pe modalitatea de evaluare a calității în care se

evaluează calitatea dosarelor de audit. Sau prezentat și discutat progresele

făcute de fiecare țară participntă cu privire la modalitatea de evaluare utilizată

pentru verificarea calității dosarelor de audit. Grupurile de lucru au pus în

evidență exemplele și situațiile întâlnite în cadrul inspecțiilor.

Una din temele discutate a fost legată de colaborarea

organizațiilor profesionale cu organismele de

supraveghere în ce privește delegarea funcției de control 

extern al calității organizațiilor profesionale, prevedere

stipulată și în Regulamentul privind controlul extern al 

calității auditului, aprobat de Consiliul de supraveghere

publică a auditului din Republica Moldova.

În contextul elaborării unor principii comune privind

monitorizarea auditului, inclusiv procedurile și clasificarea

de audit, a fost pusă în discuție strategia continuării

dialogului QAN cu Comitetul Organelor Europene de

Supraveghere a Auditului (CEAOB).

Workshop al reţelei QAN
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ACAP RM continuă să-și promoveze

activitățile Asociației în cadrul

evenimentelor profesionale care au avut

loc în luna noiembrie la sudul și nordul

Moldovei.

Președintele Asociației, dna Covaliov-

Rusu Georgeta a făcut prezentare de

promovare a misiunii ACAP RM ca

organism profesional care depune

eforturi și face în comun lucruri benefice

pentru dezvoltarea profesiei.

Această oportunitate a fost oferită de

Publicația Periodică „Monitorul fiscal

FISC.md”. Colaborarea între Asociația și
Publicația Periodică există din momentul

fondării publicației.
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19 noiembrie, Atilier de lucru, destinat

entităților de audit și organizațiilor de

creditare nebancară din Republica

Moldova în cadrul Proiectului EU/CoE

(CLEP) în parteneriat cu SPCSB .

Datorită cooperării reciproce a ACAP RM

și Serviciului Prevenirea și Combaterea

Spălării Banilor din Republica Moldova,

a prezentat o oportunitate pentru

membrii Asociației - persoane juridice

prin instruirea cu tematica “Identificarea

Beneficiarului Efectiv”.
În cadrul evenimentului participanții au avut posibilitatea de a discuta cu expertul

Consiliului Europei proceduri și instrucțiuni practice cu privire la transparența
beneficiarului efectiv. De asemenea au fost prezentate noile tendințe și evoluții în

acest domeniu.

Instruirea a avut loc în hotelul Jazz , Chișinău

În perioada de 4 - 5 noiembrie, Ministerul

Finanțelor a lansat o serie de consultări

privind documentul de politici fiscale și
vamale la care a participat ACAP RM.

Discuțiile au avut loc la Ministerul

Finanțelor cu asociațiile de business,

reprezentanții autorităților publice

locale și centrale, patronatele și
sindicatele.

Materialul integral se găsește aici

http://mf.gov.md/ro/content/introducerea-principiului-tax%C4%83rii-inverse-discutat%C4%83-%C3%AEn-cadrul-unei-%C8%99edin%C8%9Be-de-lucru-la
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20 noiembrie, Masa rotundă „Bune practici și provocări

în implementarea standardelor de integritate în

sectorul privat".

Evenimentul a fost 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 pe

exemplul companiei Metro.

La eveniment a fost prezent și Drago Kos, șeful grupului de lucru al OSDE privind

combaterea dării și luării de mită, care a prezentat bunele practici privind controlul

intern, etica și conformitatea în sectorul privat.

Masa rotundă a auvt loc în incinta sălii de ședințe a hotelului Jolly Alon.

Consiliul Concurentei din Republica

Moldova fiind gazda celui de mai

anvergură eveniment în domeniu,

împreună cu PRIAevents din România,

în parteneriat cu ACI PArtners,

EBA Moldova, Popovici Nitu Stoica &

Asociații, Asociația Femeilor

Antreprenoare din

Moldova, Asociația
Patronală a Companiilor

Financiare Alternative,

21noiembrie, Consiliul Concurenței gazda Conferinței dedicată Concurenței

ODIMM a organizat conferință dedicată

concurenței, la care s-a dat start unei

platforme noi de comunicare și de lucru

cu reprezentanții tuturor sectoarelor

economiei din Republica Moldova.

Comunicatul integral se găseşte aici

https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6762&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-gazda-Conferintei-dedicata-Concurentei


.
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28 noiembrie,  întâlnire profesională 

cu auditorii - membri juridici ACAP RM

Departamentul Controlul Calității si

Monitorizare al Asociației Contabililor și
Auditorilor Profesioniști din Republica

Moldova (ACAP RM) în comun cu

Consiliul de supraveghere publică a

auditului (CSPA) a organizat o întâlnire

profesională cu auditorii - membri

juridici ACAP RM, cu tema ”Prezentare

asupra Regulamentului și Metodologiei

privind controlul extern al calității
auditului”.

La atelierul de lucru au participat auditori precum și persoane din cadrul unor 

entități specializate în prestarea serviciilor conexe și de contabilitate, 

interesate de tematica dezbătută.

Pentru informația detaliată vă rugăm accesați link-ul:

https://www.acap.md/rom/events/236/ .

29 noiembrie,  examenul pentru obținerea 

calificării profesionale  de auditor 

Conform Regulamentului cu privire la

certificarea auditorilor, ACAP RM continuă

colaborarea cu Instituția Publică ”Consiliul

de supraveghere publică a auditului”

(CSPA) în calitate de observator, în vederea

asigurării supravegherii desfășurării

examenelor pentru obținerea calificării

profesionale de auditor.

https://www.acap.md/rom/events/236/


.

.

UE a stabilit noi reguli care să garanteze o

protecție la nivel înalt pentru avertizorii de

integritate într-o gamă largă de organizații și
sectoare.

Fiind un domeniu de aplicare larg, contabilii,

auditorii și consilierii din sectorul privat și public

ar trebui să fie conștienți de standardele comune

minime de protecție pe care le stabilește această

directivă privind informatorii.

Acest document oferă o imagine de ansamblu

asupra aspectelor cheie ale directivei care vor

începe să se aplice în 2021:

- Ce entități sunt afectate de noile reguli?

- Care este scopul directivei?

- Cine va fi protejat?

- Ce canale pot fi utilizate pentru a raporta o

încălcare a legislației UE?

Materialul integral se găseşte aici
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Partenerul fidel al ACAP RM  Camera Auditorilor 

din România (CAFR) a publicat Ghidul pentru un 

Audit de Calitate, ediția 2019

Publicația tradusă și actualizată de CAFR este 

disponibilă pentru comercializare la sediul central 

al Camerei din București, la sediile 

reprezentanțelor CAFR teritoriale sau poate fi 

comandata pe adresa de email cafr@cafr.ro

Directiva UE privind protecția avertizorilor de integritate

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Whistle-Blower-Directive-Factsheet.pdf
mailto:cafr@cafr.ro
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