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Stimați colegi ACAP RM,

Asociația Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova vă
prezintă Buletinul Informativ ACAP RM, destinat membrilor şi partenerilor
ACAP RM.

În acest buletin veți găsi noutățile şi activitățile ACAP RM, inclusiv
evenimentele organizate sau în care a fost implicată asociația în septembrie.

De asemenea veți fi informați despre ultimele noutăți din domeniu contabilității
şi auditului.

Уважаемые коллеги ACAP RM,

Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Республики

Молдова представляет вашему вниманию информационный бюллетень

после летнего перерыва.

В данном бюллетене представлена информация за сентябрь месяц, о

событиях и образовательных мероприятиях, в которых Ассоциация

принимала участие или являлась организатором, а также новости

бухгалтерского учета и аудита.
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Departamentul de Instruire ACAP RM a
desfășurat în luna septembrie un șir de
seminare tematice (6 grupe, 105 part.)
cu genericul ”Recomandări practice și
tratamente contabile aferente noilor
prevederi operate în Standardele
Naționale de Contabilitate”. Seminarele
au avut caracter pronunțat practic –
aplicativ, evenimentele s-au desfășurat
cu mijloace şi metode axate pe
exemplificări, dezbateri și discuții
interactive.

În cursul lunii septembrie au început
cursurile de pregătire profesională în
sistem clasic, destinate membrilor
Asociației și tuturor specialiștilor din
domeniul contabilității și auditului din
cadrul Programului CAP/CIPA.

Temele cursurilor sunt axate pe
standarde și practici de contabilitate
internaționale, și se finalizează
programul cu evaluarea cunoștințelor și
competențelor prin susținerea
examenelor pentru fiecare disciplină.
Pentru Orar click aici

Pregătire profesională 

Pe parcursul lunii septembrie Departamentul 
de instruire a desfășurat 15 evenimente 

tematice la care sau instruit peste 
200 participanți

https://www.acap.md/rom/news/orarul-cursurilor-CIPA-toamna-2019/
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• În data de 17 septembrie
ACAP RM a participat la
desfășurarea lucrărilor
Grupului de Lucru IV,
Reducerea ocupării informale
și a fenomenului "salariilor în
plic" al Consiliului Economic
pe lângă Prim-ministru.
Pentru mai multe detalii>>

• ACAP RM în colaborare cu
ATA Consult SRL pe data de
19 septembrie au organizat
seminarul cu genericul
”Greșelile tipice în evidența
contabilă a rezidenților
parcurilor IT”. pentru detalii>>

• În luna septembrie la inițiativa
ACAP RM 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.
detalii>>.
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Evenimente profesionale 

https://www.acap.md/rom/events/221/
https://www.acap.md/rom/events/222/
https://www.acap.md/rom/events/225/
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Evenimente profesionale 

• La data de 24 septembrie
auditorii - membri juridici au
participat la seminarul,
organizat de Proiectul Uniunii
Europene ”Asistența la
implementarea Misiunii
Înalților Consilieri UE în
Republica Moldova”.
Evenimentul a fost organizat
în colaborare cu Serviciul
Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor (SPCSB)
tema fiind ”Implementarea
standardelor UE în domeniul
prevenirii și combaterii
spălării banilor și finanțării
terorismului: provocări și
perspective". detalii>>.

• 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”. Pentru
continuarea click aici>>

• În data de 26 septembrie în
sediul ACAP RM s-a
desfășurat Atelierul de lucru
”Aspecte care alcătuiesc
mediul pentru calitatea
auditului”. pentru detalii
accesați pagina web>>

https://www.acap.md/rom/events/223/
https://www.acap.md/rom/events/226/
https://www.acap.md/rom/events/224/


BULETIN INFORMATIV
SEPTEMBRIE 2019

Una dintre activitățile prioritare ale Asociației în sprijinul profesiei este

colaborarea cu autoritățile de reglementare.

În luna septembrie membrii ACAP RM au examinat și prezentat propuneri
în actele legislative prezentate spre consultare publică de :

• Ministerul Finanţelor - elaborarea obiectivelor ce vizează politica
fiscală şi vamală pentru anul 2020

• Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale - completare și
modificare a Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova
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Colaborare ACAP RM cu organele de stat
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Noutăți Legislative 

• Conform prezentei legi, în Codul 
fiscal au fost introduse  următoarele 
modificări:

• La art. 20, lit p1  va avea următorul 
cuprins: “câștigurile de la loterii și/sau 
pariuri sportive, în partea în care 
valoarea fiecărui căștig nu depășește 
1% din scutirea personală stabilită la 
art. 33 alin. (1)”;

• La art. 90 1, alin. (33  ) liniuța întâi se 
completează cu textul “ , în partea în 
care valoarea fiecărui căștig nu 
depășește 1% din scutirea personală 
stabilită la art. 33 alin. (1)”.

• Art. 1014 se abrogă.

• La art.103, alin. (98) se abrogă.

• La art. 295, lit. g2)se abrogă.                                         
.
IMPORTANT! Prezenta lege intră în 
vigoare la 1 septembrie 2019, cu 
excepția prevederilor pct. 1,2,5, care 
se pun în aplicare de la 01 ianuarie 
2020.

Legea pentru modificarea Codului fiscal nr. 
1163/1997 (nr. 115 din 15 august 2019).

• Conform Ordinului se completează 
pct. 29 din Instrucțiunea privind 
modul de utilizare a serviciilor 
fiscale electronice cu următorul 
conținut:

• “d) instituirea postului fiscal, pentru 
serviciile fiscale electronice SIA     
“e-Factura” și SIA “Comanda on-
line a formularelor tipizate”, în cazul 
în care este menționat în ordinul de 
instituire a postului fiscal”.                           
.
IMPORTANT! Prevederile 
prezentului ordin se pun în aplicare 
din 06 septembrie, data publicării.

Ordin cu privire la modificarea Ordinului 
SFS nr. 62 din 15.02.2019 cu privire la 

aprobarea Instrucțiunii privind modul de 
utilizare a serviciilor fiscale electronice 

(nr. 368, 23 august 2019). Obiectivul prezentului Regulament
constă în stabilirea principiilor, modului
de organizare și desfășurare a
controlului extern al calității auditului,
drepturilor și obligațiilor entității de
audit și a specialiștilor privind controlul
extern al calității auditului din cadrul
Instituției Publice „Consiliul de
supraveghere publică a auditului”,
tipurilor de controale și planificarea
acestora, ariei de cuprindere a
controlului extern, modului de
organizare, documentare și raportare
a rezultatelor controalelor externe, a
modului de aplicare a măsurilor
disciplinare ca rezultat al constatării
neconformităților în urma efectuării
controlului extern al calității, precum și
a controlului extern efectuat de către
organizația profesională din domeniul
auditului, selectata de Consiliu.
.
IMPORTANT! Prezenta decizie intră
în vigoare din 06 septembrie, data
publicării.

Decizie privind aprobarea Regulamentului 
privind controlul extern al calității 
auditului (nr. 17, 14 august 2019).



" "
Aceste manuale au fost achiziționate pentru a oferi membrilor 

ACAP RM și specialiștilor din domeniu informații relevante și 

fiabile pentru îmbunătățirea și  dezvoltarea professională, precum 

și pentru pregătirea examenelor de certificare în conformitate cu 

standardele internaționale CAP / CIPA, ACCA DipIFR Rus. 
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ACAP RM în numele dnei Natalia Zlatina, Directorului executiv, mulțumește

dnei Georgeta Covaliov-Rusu, președintele Consiliului Asociatei pentru

cadoul generos și susținerea ACAP RM cu literatura de specialitate.

Manualele au fost incluse în fondul bibliotecar în liber acces.

Nou în bibliotecă
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De asemenea Fondul bibliotecar ACAP RM a fost completat cu literatura de 
specialitate oferită de  FIDEF

Nou în bibliotecă




