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Stimați cititori,

ACAP RM continuă să vă informeze 

despre cele mai importante evenimente 

realizate în activitățile profesionale ale 

Asociației în luna octombrie, precum și 

noutăți despre contabilitate și audit în 

Moldova și în străinătate.

Уважаемые читатели,

АСАР RM продолжает  информировать 

вас о наиболее важных событиях , 

которые имели место быть ,в октябре 

месяце, в  профессиональной 

деятельности Ассоциации,  а также 

новости бухгалтерского учета и аудита 

в Молдове и за рубежом.

Introducere
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În cursul lunii octombrie au continuat cursurile 

de instruire profesională a auditorilor  în sistem 

clasic.  

Conform calendarului evenimentelor 

profesionale, prima etapă a cursurilor s-a 

desfășurat în intervalul 11-12 octombrie și

18-19 octombrie.

Următoarele etape a cursurilor se vor

desfășura până la 21 decembrie.

Tematica  acestor cursuri, însumând 40 de  

ore de instruire, a fost aprobată de Consiliul 

Director ACAP RM și coordonată cu Ministerul  

Finanțelor și Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, are la bază subiectele propuse și 

recomandate de auditorii și include un șir de 

Standarde Internaționale de Audit, precum și 

aspecte practice privind aplicarea modificărilor 

operate în actele normative și legislative, și 

anume   :

• ISA 200 „Obiective generale ale 

auditorului independent și desfășurarea 

unui audit în conformitate cu Standardele 

Internaționale de Audit”.

• ISA 210 „Convenirea asupra termenilor 

misiunilor de audit”

• SA 240 „Responsabilitățile auditorului 

privind frauda în cadrul unui audit al 

situațiilor financiare”

• SA 315 “Identificarea și evaluarea 

riscurilor de denaturare semnificativă prin 

înțelegerea entității și a mediului său”

• ISA 500 “Probe de audit”

• ISA 550 ”Părți afiliate”

• ISA 610 ”Utilizarea activității auditorilor 

interni”

• ISA 620 ”Utilizarea activității unui expert al 

auditorului”

• Legea contabilității și raportării 

financiare 287/2017.   Modificările și 

completările Planului General de conturi 

aprobate prin ordinul Ministrului Finanțelor 

nr. 100 din 28.06.2019

• 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 soluții.

• Modificările recente în Legea 

289/2004 privind indemnizațiile pentru 

incapacitatea temporară de muncă şi alte 

prestații de asigurări sociale.
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Cursurile se desfășoară la sediul               

ACAP RM. Temele sunt prezentate de 

următorii formatori: auditor, contabil-

practician CIPA Șchendrea Nina;

auditor, contabil-practician CAP Roșca

Vlad; magistru în contabilitate și audit 

Șișcanu Lilia; auditor, contabil-practician

CAP Vladimir Dolghi; contabil-practician 

CAP, magistru în drept Olga Donciu; 

expert Protecţiea datelor personale, 

masterat în dreptul European Olga 

Demian; auditor, contabil-practician

CIPA, dr. în economie Panuș Valentina;

auditor, contabil-practician CAP,            

dr. în economie Iuliana Țugulschi; auditor 

contabil-practician, dr. în economie

Svetlana Slobodeanu; dr. în economie 

Mihail Manoli; principali specialişti-

practicieni din cadrul Ministerului

Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat din 

RM , Serviciului Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor și CNAS .

Pregătire profesională
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Pregătire profesională

Adresare ACAP RM
membrilor  Asociației 

cu privire la 

organizarea instruirii 

privind amortizarea 

în scopuri fiscale

Ca rezultat al multiplelor adresări cu privire la organizarea instruirii privind

amortizarea în scopuri fiscale, Vă comunicăm că normele eticii profesionale,

precum și materialele didactice ale participantului la evenimentele educaționale

ACAP, elaborate în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova, sunt

factori decisivi ai calității serviciilor educaționale oferite de Asociație.

ACAR RM, urmând misiunea sa, va continua să contribuie în mod viabil la

dezvoltarea profesiei de contabil și auditor în Republica Moldova, inclusiv și

prin organizarea evenimentelor informativ-educaționale pe teme relevante de

contabilitate și audit.

O serie de seminare și instruiri pe tema „Evidența și calcularea amortizării în

scopuri fiscale” vor fi organizate imediat după aprobarea de către Guvernul

Republicii Moldova a Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării

în scopuri fiscale. Anunțarea evenimentelor educaționale ale ACAP poate fi

găsită pe site-ul www.acap.md , în corespondența informativă a membrilor

Asociației și pe pagina noastră de Facebook.
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Colaborarea cu organele de 
reglementare și autoritățile publice în 
scopul optimizării și armonizării 
cadrului normativ-legal al profesiei

• 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. Pentru detalii click aici

• La 10 octombrie 2019, Serviciul Fiscal de Stat în cadrul unei 
ședințe publice a continuat prezentarea conceptului Sistemului 
Informațional Automatizat ”Registrul electronic al angajaților”. 
Scopul evenimentului l-a constituit edificarea unei colaborări 
deschise a SFS cu agenții economici. În cadrul ședinței cei 
prezenți au interacționat activ cu reprezentanții SFS, adresând 
întrebări din domeniul de activitate, având, totodată, 
posibilitatea să discute și pe alte aspecte care îi interesează, în 
afara tematicii ședinței. Pentru unformații detaliate click aici 

• În data de 29 octombrie  ACAP RM a participat la 
Ședința Consiliului național de soluționare a disputelor în 
domeniul controlului de stat. În cadrul ședinței ordinare, 
organizată trimestrial, s-a discutat și despre necesitatea 
de înștiințare repetată a agenților economici despre 
faptul că fiecare organ de control are un Consiliu pentru 
soluționarea disputelor, în adresa căruia aceștia pot 
trimite contestații, atunci când e cazul sau când li se 
încalcă drepturile. Sursa: 
https://cancelaria.gov.md/ro/content/de-la-1-ianuarie-
2020-controalele-de-stat-asupra-activitatii-
intreprinzatorilor-vor-fi

https://www.acap.md/rom/events/227/
https://www.acap.md/rom/events/230/
https://cancelaria.gov.md/ro/content/de-la-1-ianuarie-2020-controalele-de-stat-asupra-activitatii-intreprinzatorilor-vor-fi
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Continuitatea cooperării lucrative pe 
plan extern cu comunitățile contabililor 
și auditorilor și cu instituțiile 
internaționale specializate în domeniul 
contabilității și auditului

 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, precum și reprezentanți ai organizațiilor
profesionale, organizații internaționale de contabilitate și audit,
autorități de reglementare din țările CSI, Europa și Asia. Pentru
informația detaliata click aici

 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 financiari vor continua
să deservească interesul general al societății. Pentru
detalii click aici

https://www.acap.md/rom/events/233/
https://www.acap.md/rom/events/231/


Calendarul evenimentelor 

pentru luna noiembrie 
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ACTUALITĂŢI INTERNAŢIONALE: opinia experților
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O FUNCȚIE FINANCIARĂ EFICIENTĂ
De la contabilitatea pentru bilanț

la contabilitatea pentru întreprindere

Viziunea IFAC pentru funcția financiară este de
a trece de la contabilitatea pentru bilanț
la contabilitatea pentru întreprindere.
Încredere Performanță Există o oportunitate
semnificativă pentru ca funcția financiară să
devină o funcție care orientează și permite
luarea deciziilor în cadrul organizației.

Documentul integral se găseşte aici.

Sursa: https://www.ifac.org/publications-resources/o-
viziune-pentru-cfo-i-func-ia-financiar

IFAC member organizations are instrumental
in adoption and implementation, creating a
common language for high-quality financial
information worldwide.

Articolul integral se găseşte aici

Sursa: https://www.ifac.org/

SUPPORTING INTERNATIONAL STANDARDS

A Timeline of IFAC's Adoption &
Implementation Focus

ИПБ России: Мнение экспертов: профессия 
бухгалтера была, есть и будет

Специалисты Всероссийского научно-
исследовательского института труда
рассказали, какие профессии востребованы
в России в настоящее время и останутся
таковыми в ближайшие годы. Бухгалтеры,
которым ранее прочили вымирание на фоне
цифровизации, остаются нужными на рынке.
По мнению экспертов, будет спрос также на
педагогов, юристов, сварщиков, поваров,
токарей, официантов, продавцов-кассиров.

Становятся все более востребованными
новые профессии, появляющиеся в ходе
технологического прогресса, например,
специалисты по большим данным и
облачным приложениям. Также к этой
категории относятся профессионалы в
области новой производственной и
строительной техники. Продолжение статьи
>>
Ссылка: https://www.ipbr.org/

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/10/IFAC-Future-Fit-Accountant-EVAL-TOOL-V6-Singles-RO.pdf
https://www.ifac.org/publications-resources/o-viziune-pentru-cfo-i-func-ia-financiar
https://www.ifac.org/publications-resources/timeline-ifacs-adoption-implementation-focus
https://www.ifac.org/
https://www.ipbr.org/about/news/2019/10/28/labour/
https://www.ipbr.org/
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