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        Acest Buletin Informativ este o publicaţie a 

Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesi-

onişti din Republica Moldova. Reproducerea 

parţială sau integrală a conţinutului Buletinului 

Informativ se va face doar cu acordul scris al 

ACAP RM. 

 

 

Opiniile exprimate în articolele publicate în Buletinul ACAP RM, ca şi responsa-

bilitatea ştiinţifică şi juridică privind conţinutul acestora aparţin în exclusivitate 

autorilor. 

Director executiv ACAP RM: Natalia Zlatina 

Responsabil de ediţie: Viorica Rusu, Manager Relaţii cu membrii. 

Opiniile, întrebările, sugestiile şi recomandările Dvs. le aşteptăm la adresa  

m. Chişinău, str. Varlaam, 65, of.434. 

Tel.: 022-54 14 95 

        e-mail: info@acap.md; web: www.acap.md 

mailto:info@acap.md
http://www.acap.md
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Calitatea  

de membru  

 

INTRODUCERE 

 

FELICITĂRI membrilor ACAP RM  

Membrii Consiliului Director ACAP RM, reuniţi în 
şedinţa din data de 26 iunie, au aprobat statutul de mem-
bru pentru contabilii-șefi Bostan Rodica și Bilivskaia 
Marina. Tot odată membrii - Botnari Lilia, Crețu Ana-
Maria, Varlamov Inga, Jeman Olesea, Orlova Elena, Sa-
cagiu Marcela și Solomonovich Galina – prin primirea 
certificatului CAP, au obținut statutul de membru Pleni-
potențiar, iar familia CIPA/Moldova a mai devenit mai 

mare – Creciun Irina și Banaga Rodica au obținut certificatul de calificare. În 
acest context Vă aducem sincere felicitări și ne exprimăm recunoștința pentru 
efortul dumneavoastră continuu în realizarea performanțelor profesionale re-
marcabile. 

Stimați membrii ACAP RM! 
 

Vă  propunem atenției Dumneavoastră - Bule-

tinul informativ ACAP RM din prima luna de 

vara – iunie – care ne aduce cu gândul la co-

pilărie cu gust de cireșe și căpșune. În aroma 

primelor fructe de vară vă oferim noutățile, 

care au caracterizat această lună:  

      ultimele acte normative privind activitatea financiar-contabilă și de audit 

din RM, publicate în Monitorul Oficial al RM. Atenție! Ordinul cu privire la 

aprobarea Standardului Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor 

financiare consolidate” a fost publicat vineri, 28 iunie 2019; 

 activitățile ACAP: profesionale și educaționale, organizarea sesiunii de vara 

a examenelor CAP/CIPA, precum și invitații pentru evenimentele ACAP RM 

din iulie; 

 comunicate informative cu privire la noile intrări în vigoare din 01 iulie: 

 CNAS despre noile proceduri privind calcularea îndemnizațiilor pentru inca-

pacitatea temporară de muncă; și  

 SFS despre utilizarea e-facturii la efectuarea livrărilor în cadrul contracte-

lor de achiziții publice; 

 noutăți internaționale IFAC, IASB, IESBA, ACCA, etc. 

Tot prin intermediul Buletinului Informativ  felicităm membrii ACAP omagiați în 

luna iulie. 
 

Vă dorim în continuare o vară perfectă cu iz de vacanță, odihnă la mare și rela-

xare la munte!!! 

 

Cu respect, echipa ACAP RM 
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NOUTĂȚI LEGISLATIVE  

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova 

Proiecte de acte ale Ministerului Finanţelor RM în derulare 

Pentru perioada lunii iunie Ministerul Finanțelor a propus spre consultare publică 

următoarele acte normative: 

Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 

din 8 aprilie 2010  Un aspect esențial care a condus la elaborarea prezentului proiect de act nor-

mativ constituie actualizarea Listei proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența 

tratatelor internaționale şi a Listei împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Mol-

dova/Republicii Moldova. 

 

Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor pentru aprobarea Instrucțiunii privind 

modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței 

în vederea pregătirii achiziției publice. Prezentul proiect este elaborat în contextul noilor 

modificări legislative, conform art.38 alin. (4) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. Pro-

iectul Instrucțiunii prevede dreptul autorității contractante de a organiza și desfășura consultări de piață 

în cazul în care se dorește achiziționarea unor produse/servicii/lucrări cu grad sporit de complexitate 

tehnică, financiară sau contractuală. 

Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor Cu privire la aprobarea modificărilor la 

Ordinul Ministrului Finanțelor nr.119 din 6 august 2013. Proiectul ordinului Ministrului 

Finanțelor cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.119/2013, conține 

prevederi care reies din modificările la Standardele Naționale de Contabilitate (în vigoare 01.01.2020). 

Aprobarea modificărilor propuse la Planul general de conturi contabile va ajustarea conturile contabile 

existente, precum și va îmbunătăți aplicarea corectă a prevederilor Standardelor Naționale de Contabil-

itate prin introducerea unor conturi contabile noi și ajustarea celor existente.  

MO nr. 193-202 
din 14 iunie  

Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la ordinul nr. 61 din 
12 mai 2014 (nr. 86, 31 mai 2019) 

Ordin privind acceptarea și publicarea Standardelor Inter-
naționale de Raportare Financiară (nr. 87, 4 iunie 2019) 

Ordin сu privire la modificarea Ordinului Ministerului finanțelor 
nr.118 din 28 august 2017 (nr. 88, 4 iunie 2019) 

Ordin cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de ac-
ciz” (nr. 91, 7 iunie 2019) 

MO nr. 203-207 
din 20 iunie  

Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 148 
din 21 octombrie 2013 (nr. 92, 7 iunie 2019) 
Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul Ministerului Fi-
nanțelor nr. 105 din 28 iulie 2016 (nr. 94, 13 iunie 2019) 

MO nr. 209-216 
din 28 iunie  

Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare 
(nr. 73, 7 mai 2019) 

Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare 
(nr. 89, 5 iunie 2019) 

Ordin cu privire la aprobarea Standardului Național de Contabi-
litate ”Prezentarea situațiilor financiare consolidate” (nr. 93, 7 
iunie 2019) 
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Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor 

Hotărîri ale Guvernului. Prezentul proiect de Hotărîre a Guvernului a fost elaborat cu scopul de a 

aduce actele normative în vigoare în conformitate cu prevederile Legii nr.234/2018 pentru modificarea 

unor acte legislative prin care au fost efectuate amendamente la Legea nr. 229/2010 privind controlul 

financiar public intern.  Modificările vizează 54 de acte normative.  În acest sens, noțiunile 

„management financiar şi control”, „declarație privind buna guvernare” și „unitate de audit intern” au 

fost substituite cu noțiunile „control intern managerial”, „Declarație de răspundere managerială” și, 

respectiv, „subdiviziune de audit intern”. 

Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea modificărilor 

la ordinul Ministrului Finanțelor nr. 188/2014”. Proiectul actului normativ a fost elaborat 

în vederea extinderii prevederilor Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organi-

zațiile necomerciale și asupra reprezentanțelor entităților nerezidente, conform art. 2 lit.d) al Legii 

contabilității și raportării financiare nr.287/2017. 

Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor ”Cu privire la modificarea Ordinelor 

Ministerului Finanțelor nr.159 din 26.11.2014, nr.173, 174, 175, 176 din 05.10.2018 

și nr.23 din 06.02.2019”. Proiectul de Ordin a fost elaborat în scopul realizării prevederilor 

art.117 alin.(12) din Codul Fiscal nr.1163/1997 și include în documentațiile standard, la compartimen-

tele ”formularele de contract” prevederile privind prezentarea pentru serviciile prestate, bunurile livrate 

și lucrările executate, cu excepția livrărilor de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, ser-

viciile de comunicații electronice și serviciile comunale, facturii fiscale electronice (e-factura). 

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului 

Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017. Proiectul propus a fost elaborat urmare a modi-

ficărilor operate la Legea  nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporara de muncă 

și alte prestații de asigurări sociale. Astfel, începând cu 1 iulie 2019 calculul și plata indemnizației de 

incapacitate temporara de muncă se va efectua de către CNAS, cu excepția indemnizațiilor cauzate de 

boli obișnuite sau accidente nelegate de muncă calculate pentru primele 5 zile calendaristice de către 

angajatori. 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Tehnic al Sis-

temului Informațional Automatizat „Monitorizarea Electronică a Vănzărilor” *. 

SIA „MEV” reprezintă un sistem informaţional automatizat, care este constituit dintr-un ansamblu de 

tehnologii şi resurse informaţionale, mijloace tehnice aflate în interconexiune, şi care are ca scop inte-

grarea soluţiilor existente pe piaţa de evidenţă a vânzărilor cu Sistemul Informaţional al Serviciului 

Fiscal de Stat, precum şi soluţionarea problemelor tehnice şi organizatorice în domeniul aplicării ECC.  

*Data limită pentru comentarii: 11.07.2019 

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat 

MO nr. 209-216 
din 28 iunie 

Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr.284 din 19 aprilie 
2012 (nr. 261, 13 iunie 2019) 
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Ședința grupului de lucru responsabil de optimizarea raportării statistice  

 

   
B

U
L

E
T

IN
 I

N
F

O
R

M
A

T
IV

 A
C

A
P

  
 

Activitatea profesională 
 

În data de 6 iunie ACAP RM a participat la ședin-
ța grupului de lucru responsabil de optimizarea 
raportării statistice – eveniment organizat la Mi-
nisterul Finanțelor.  

Obiectivul evenimentului a constat în discutarea 
relevanței și a termenilor de prezentare a 11 for-
mulare care se referă la forța de muncă și comer-
țul interior de bunuri. 

Astfel discuțiile s-au soldat cu formularea deciziilor asupra necesității comasării sau 
eliminării anumitor indicatori din formularele analizate. 

La ședință au participat reprezentanții Biroului Național de Statistică, Cancelariei de 
Stat, Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului Fiscal de Stat, Ministerului Economiei 
și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenției Națio-
nale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratului de Stat a Muncii, Confederați-
ei Naționale a Sindicatelor, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.  

În data de 21 iunie ACAP RM a participat la masa rotunda privind discuții referitor 
la  procesul de deoligarhizarea în Moldova. Întâlnirea a fost moderată de Director 
regional CIPE Dna Natalia Oțel Belan.  

Obiectivul acestei întruniri a constat în prezentarea propriilor perspective privind 
reformele în domeniul public și privat, care sunt necesare pentru deoligarhizarea 
economiei din Moldova ți pentru creșterea competitivității a afacerilor din țară atât 
la nivel local, cât și la cel internațional.  
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Activitatea educațională 

Ghidarea metodologică în carieră a membrului ACAP RM este foarte importantă pentru 

Departamentul de Instruire din punct de vedere strategic, deoarece, în societatea noas-

tră, caracterizată în prezent cu evoluția continua a transformărilor economice și sociale,  

se impune organizarea evenimentelor educaționale  conforme întru dezvoltarea și valo-

rificarea competențelor profesionale ale membrilor ACAP RM. În acest sens, ACAP 

RM  a organizat în interesul contabililor și auditorilor profesioniști evenimente educați-

onale cu tematica diversă, precum: 

Seminare tematice: 

 Обзор последних изменений, внесенных в Закон  о пособиях по временной 
нетрудоспособности и других пособиях социального  страхования 

 Modificările recente în Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară 
de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 

 Protecția datelor cu caracter personal în era  digitală: responsabilități și soluții  

 Особенности учета в строительстве: правовые, бухгалтерские, налоговые 
аспекты  

 Расчеты наличными денежными средствами в 2019 году: что важно знать 
налогоплательщику 

 Учет основных средств: сложные вопросы, практические рекомендации  

Cursuri de pregătire pentru examenele în cadrul programului CIPA 

 Управленческий учет 1 

Curs 

 Bazele contabilităţii şi fiscalităţii; 

 Основы бухгалтерского учета и налогообложения; 

 Curs de instruire profesională continuă a auditorilor conform Programului  aprobat 
de către Ministerului Finanţelor al RM pentru anul 2019. 

Evenimentele educaționale ACAP RM sunt ghidate de formatori de calificare înaltă, 

specialiști practicieni, versați cu ultimele modificări din sfera contabilității, impozitelor, 

cadrelor și din alte sectoare importante din contabilitate.    

În iunie la evenimentele educaționale ACAP RM au participat 235 profesioniști. 
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Для справки 

 

 

CAP/CIPA В MOЛДОВЕ 
  

В период с апреля по июнь 2019 года Ассоциация 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Рес-

публики Молдова провела курсы по подготовке к 

экзаменам июньской сессии по программе Между-

народной сертификации бухгалтеров CAP/CIPA по 

следующим дисциплинам: Финансовый менедж-

мент  (преподаватели Мороз Светлана, Гаврилюк 

Людмила и Цирюльникова Наталья),   Управленче- 

 *С 2013 года АСАР проводит кур-

сы по дисциплинам Налоги и Пра-

во на государсвенном языке. Пер-

вая группа слушателей курса Нало-

ги в Молдове прошла обучение и 

успешно сдала экзамены на госу-

дарственном языке в марте 2013 г. 

Июньская сессия 2019 года по программе Между-
народной сертификации бухгалтеров CAP/CIPA 
состоялась 29 и 30 июня, в Business Center V-
CONTINENTAL. 

ский учет 1 (преподаватель Гаврилюк Людмила), Налоги в РМ (преподаватели 

Ковалев-Русу Жеоржета – обучение на русском языке и Цугульски Юлиана – 

на румынском языке)*.  

Курсы по подготовке к экзаменам прослушали более 70 специалистов в области 

бухучета и налогообложения.  

Всего в экзаменах участвовало 52 кандидата. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi51rKpnK_iAhXE6qQKHeyaC1EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.acap.md%2From%2Fnews%2Forarul-cursurilor-CIPA-primavara-2018%2F&psig=AOvVaw2B6X4ttipKJsnTFVJTR_P2&ust=155861735905979
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Din 1 iulie 2019 se vor  aplica noile procedur i de calculare şi plată a indemnizaţiilor  
pentru incapacitate temporară de muncă. Conform noilor reglementări, angajatorul va 
stabili, calcula şi achita, din mijloacele financiare proprii, indemnizaţia pentru incapaci-
tate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă 
pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă. Însă nu mai 
mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perio-
ade de incapacitate temporară de muncă ale aceluiaşi angajat. 
 
Stabilirea indemnizaţiei de către angajator se va efectua în baza certificatului medical în 
original, pe suport de hârtie. În cazul pierderii certificatului medical, angajatorul va sta-
bili indemnizaţia în baza duplicatului eliberat în modul stabilit. Cuantumul lunar al in-
demnizaţiei plătite din mijloacele financiare ale angajatorului va constitui 75% din 
salariul mediu al angajatului. 
Casele teritoriale de asigurări sociale vor stabili şi calcula indemnizaţia începând 

cu a şasea zi de incapacitate temporară de muncă. Iar  în cazul mai multor  per io-
ade de incapacitate temporară de muncă — din prima zi după expirarea celor 15 zile 
cumulative plătite din mijloacele angajatorului. Indemnizaţia se va achita din mijloacele 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 
 
De asemenea, casele teritoriale de asigurări sociale vor stabili şi vor calcula indemniza-
ţiile cauzate de tuberculoză, SIDA sau de o maladie oncologică, indemnizaţia pentru 
îngrijirea copilului bolnav — începând cu prima zi calendaristică de incapacitate tempo-
rară de muncă. Indemnizaţiile se vor achita din mijloacele bugetului asigurărilor sociale 
de stat. 
 
Începând cu 1 iulie este modificată şi baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate 
temporară de muncă. Baza de calcul va constitui venitul mediu lunar asigurat realizat în 
ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din 
care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale. 
 
În cazul în care venitul asigurat, în unele şi aceleaşi luni calendaristice sau în toate 
lunile din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul, va lipsi integral la toate 
unităţile, aceste luni se vor substitui cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive 

              Proceduri noi la calcularea 
indemnizaţiilor pentru incapacitate 
temporară de muncă  
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În cazul lipsei bazei de calcul pentru stabilirea indemnizaţiilor pentru incapacitate 
temporară de muncă, baza de calcul va constituie 35% din salariul mediu lunar 
prognozat pe economie, stabilit de Guvern, pentru anul în care s-a produs riscul 
asigurat (îmbolnăvirea). 
 
Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se va stabili de 
către casele teritoriale de asigurări sociale, diferenţiat, în funcţie de durata stagiului 
de cotizare. Este vorba despre 60% din baza de calcul — în cazul unui stagiu de 
cotizare de până la 5 ani, 70% din baza de calcul — în cazul unui stagiu de cotizare 
cuprins între 5 şi 8 ani, iar 90% din baza de calcul — în cazul unui stagiu de cotiza-
re de peste 8 ani. 
 
În cazul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tubercu-
loză, SIDA sau de o maladie oncologică cuantumul va fi de 100% din baza de cal-
cul stabilită conform prevederilor legale. 

Sursa: cnas.md 

Aceasta reiese din contextul prevederilor alin.(12) al art.117 din Codul fiscal, (în 

redacția Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 

din 15.12.2017). Astfel, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA în cadrul 

achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiecții impozabili sînt obligați să prezinte 

cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică 

(e-factura). Prevederile în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de 

energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi ser-

viciile comunale.  

Serviciul Fiscal de Stat reiterează:          

din 1 iulie OBLIGATORIU va fi utilizată 

E-factura  

Începând cu data de 1 iulie 2019, la efectuarea livrărilor 

în cadrul contractelor de achiziții publice apare obligația 

de utilizare a E-facturii.  

Mai multe informații: https://www.fisc.md/article.aspx?id=9209     
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Reprezentanța ACAP RM în vizor 

În data de 18 iunie Colegiul „Iulia Hasdeu” din orașul Cahul a 

organizat Conferința de totalizare a stagiului de practică ce pre-

cede probele de absolvire. La eveniment a luat parte reprezen-

tanța ACAP RM din Cahul în baza Acordului de colaborare* 

între asociația și Colegiul „Iulia Hasdeu” . 

Participarea reprezentanței ACAP RM din Cahul a fost remarcată prin 

susținerea unui discurs de inițiere cu tema "Posibilități de angajare a 

absolvenților în câmpul muncii". Conform programului de activitate 

al evenimentului principalele subiecte prezentate s-au axat pe teme 

privind contabilitatea financiara. 

Conferința a reunit reprezentanți ai mediului 

economic, ai mediului academic cu prezența unui număr im-

punător de studenți, ca grupul—țintă al evenimentului. De 

asemenea, reprezentanții mediului academic au susținut nece-

sitatea unei bune cooperări cu ACAP RM  în vederea pregăti-

rii la un înalt nivel de calitate a viitorilor profesioniști, care îmbrățișează profesia conta-

bilă.  

*Acordul are ca obiect dezvoltarea unui cadru de colaborare reciprocă  între cele două organizații, în sco-
pul inițierii de acțiuni comune în domeniul educației, formării profesionale și promovării importanței 
dezvoltării competitive a tinerii generații. 



 13 

 

   B
U

L
E

T
IN

 IN
F

O
R

M
A

T
IV

 A
C

A
P

  

 

Stimați membrii ACAP RM – 

omagiați în iulie!  

Vă adresăm sincere felicitări,  

dorindu-vă sănătate, succese, 

 bunăstare, performanțe     și  

prosperare!   

Solomonovich Galina 1 iulie   Pintea Tatiana 10 iulie   Grigoroi Lilia 22 iulie  

Cojocari Iana 1 iulie   Ţurcanu Viorel 10 iulie   Gaidau Liliana 22 iulie  

Bicer Tudorita 1 iulie   Timoşeva Marina 11 iulie   Ţurcanu Ludmila 22 iulie  

Proidac Xenia 1 iulie   Zubcov Lidia 12 iulie   Jecova Nadejda 22 iulie  

Nederiţă Alexandru 2 iulie   Jechiu Lidia 13 iulie   Mihalachi Sergiu 22 iulie  

Briceag Natalia 2 iulie   Ursăchilă Liuba 13 iulie   Chiferiuc Valentina 22 iulie  

Negura Aliona 3 iulie   Sîrbu Liuba 13 iulie   Ciobu Cristina 23 iulie  

Deliu Ecaterina 3 iulie   Zaharova Irina 14 iulie   Leşanu Tamara 23 iulie  

Gîrneț Tamara 3 iulie   Pascal Natalia 14 iulie   Petcovici Valentina 23 iulie  

Navroţcaia Ecaterina 4 iulie   Vulpe Alina 15 iulie   Iaţîc Vladislav 23 iulie  

Florea Irina 4 iulie   Halimon Alla 15 iulie   Lupu Angela 24 iulie  

Sîrghii Marina 4 iulie   Raţa Anatoli 15 iulie   Adascalitii Rodica 24 iulie  

Berezeanskaia Anna 5 iulie   Vlas Elena 15 iulie   Gorohova Tatiana 24 iulie  

Morari Anna 5 iulie   Borsci Iurie 15 iulie   Gradinaru Zinaida 24 iulie  

Rotaru Valentina 5 iulie   Petrachi Mariana 15 iulie   Priseajniuc Alexandra 25 iulie  

Juganaru Ion 6 iulie   Cebotari Ina 16 iulie   Rosca Irina 25 iulie  

Rudniţkaia Maria 6 iulie   Ceban Ecaterina 17 iulie   Cucer Silvia 25 iulie  

Cernous Cristina 6iulie   Perjan Igor 17 iulie   Bucuros Galina 26 iulie  

Lupașco Andrian 7 iulie   Zlatina Natalia 18 iulie   Şchendra Antonia 27 iulie  

Cuşnir Anna 7 iulie   Artiuşenco Oxana 18 iulie   Minkovskaia Evghenia 27 iulie  

Moroz Elena 7 iulie   Melnic Igor 19 iulie   Cojocaru Nona 27 iulie  

Gorbatiuc Ghenadie 7 iulie   Ţugulschi Iuliana 19 iulie   Arnaut Valentina 27 iulie  

Cebanu Natalia 7 iulie   Caragia Maria 19 iulie   Donciu Olga 28 iulie  

Abner Tatiana 7 iulie   Botnari Nelia 19 iulie   Oleinic Vadim 28 iulie  

Constantin Aurelian 8 iulie   Duscov Raisa 19 iulie   Grubleac Aurica 29 iulie  

Șelari Mariana 8 iulie   Popescu Svetlana 19 iulie   Dascaliuc Maria 29 iulie  

Cotruta Natalia 8 iulie   Golovine Valerii  19 iulie   Sîrbu Serghei 29 iulie  

Suşchevici Svetlana 8 iulie   Vornicova Natalia 20 iulie   Bosovschi Serghei 29 iulie  

Garciu Dmitri 9 iulie   Burlea Ecaterina 21 iulie   Gubina Tamara 29 iulie  

Cusnir Dumitru 9 iulie   Gutium Lidia 21 iulie   Udvud Tatiana 29 iulie  

Anghel Marina 9 iulie   Şoimaru Maria 21 iulie   Voinorovici Liudmila 30 iulie  

Zapsa Svetlana 9 iulie   Rincau Zinaida 21 iulie   Şchiopu Olga 30 iulie  

Pleşca Cristina 10 iulie   Margină Diana 22 iulie   Kulikovskaia Alla 31 iulie  

Platonova Irina 10 iulie   Zaharcenco Irina 22 iulie   Ciobanu Lidia 31 iulie  
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Consultare lansată de IFAC privind auditul entităților 
mai puțin complexe  

Sursa: ifac.com 

Recunoscând provocările cu care se confruntă prac-

ticienii în aplicarea Standardelor Internaționale de Au-

dit (ISA), în special în cadrul misiunilor în care enti-

tatea auditată este mai puțin complexă, IFAC a lansat 

un document de discuție intitulat ˶Auditul entităților 

mai puțin complexe: Explorarea posibilelor opțiuni 

de abordare a provocărilor în aplicarea ISA-urilor˝. 

Această consultare se concentrează asupra auditurilor 

entităților mai puțin complexe (less complex entities, 

LCE) care utilizează ISA-urile, mai precis asupra: 

• Provocărilor care au fost identificate până în prezent, 

• Unui număr de acțiuni posibile care ar putea fi demarate în vederea abordării 

provocărilor identificate. 

Prin această consultare, IFAC își propune să obțină opinii cu privire la provocările ex-

istente, care vor ajuta în determinarea acțiunilor necesare viitoare, în relație cu auditul 

entităților mai puțin complexe. Se așteaptă contribuții din partea tuturor părților in-

teresate, dar în special de la practicienii care auditează LCE-uri, cu privire la aspectele 

subliniate în această consultare, cât și în ceea ce privește alte provocări sau posibile căi 

de acțiune care nu au fost încă avute în vedere. 

Documentul de discuție integral este disponibil pe site-ul IFAC: http://www.ifac.org/

publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities.  

Termen pentru comentarii: 12 septembrie 2019 

http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities
http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities
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Raport IFAC: Profesioniști contabili 

angajați pregătiți pentru viitor 

Sursa: ceccar.ro 

Federația Internațională a Contabililor (International Federa-

tion of Accountants – IFAC) a publicat în luna mai un raport 

privind măsurile necesare astfel încât profesioniștii contabili 

angajați să fie pregătiți pentru provocările viitorului. Raportul 

se concentrează pe transformarea funcției financiare, creșterea 

capabilităților analitice și de procesare a unor volume mari de 

date financiare și contabile complexe, sprijinirea contabililor pe probleme de etică 

profesională, gestionarea eficientă a riscurilor și controlul intern și examinarea rolului 

comitetului de audit. Traducerea în limba română a raportului este acum disponibilă în 

secțiunea Publicații de pe site-ul CECCAR.  

The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a lansat eCode - 

un instrument web care oferă un cod internațional de etică pentru contabilii profesion-

iști (inclusiv standardele internaționale de independență) pe o platformă digitală. În 

plus față de caracteristicile și funcționalitățile "asemănătoare aplicațiilor", această 

nouă platformă demonstrează mai bine arhitectura și scalabilitatea codului. 

eCode reprezintă rezultatul unei inițiative strategice de stimulare a tehnologiilor mo-

derne, inclusiv a accesului mobil, pentru a face ca întregul conținut al codului să fie 

cât mai accesibil și mai vizibil și cât mai ușor de utilizat. Pe lângă căutarea și naviga-

rea îmbunătățite, eCode include linkuri către resurse care nu provin de la autorități, 

care furnizează informații contextuale sau explică rațiunea pentru anumite dispoziții 

din Cod. 

eCode este disponibil gratuit la www.IESBAeCode.org  IESBA așteaptă cu interes 
feedbackul din partea tuturor părților interesate. În special, sunt solicitate opinii 
privind caracteristicile de utilizare, adoptarea la nivel național a platformei eCode și 
domenii de îmbunătățire ulterioară de către firme, reglementatori naționali, organisme 
de supraveghere a auditului, organizații profesionale de contabilitate, investitori și 
mediul academic. Puteți transmite sugestiile dumneavoastră prin e-mail la IESBAe-
Code@ethicsboard.org  
Aflați mai multe despre Cod pe site-ul internet al IESBA. 

Click aici pentru a accesa videoclipul tutor ial despre caracter isticile eCode-ului  

IESBA a lansat eCode 

Sursa: cafr.ro 

https://www.ifac.org/publications-resources/future-ready-accountants-business
http://ceccar.ro/ro/?page_id=11517
http://www.iesbaecode.org/
mailto:IESBAeCode@ethicsboard.org
mailto:IESBAeCode@ethicsboard.org
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=950df97763&e=062a75c764
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=4c882b8c63&e=062a75c764
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                                                     Исследование АССА:                         

нет быстрых и универсальных решений  для     

эффективного управления рисками в компании 

Sursa: gaap.ru 

Новое исследование «Эффективный риск-

менеджмент: встраивание механизмов управ-

ления рисками в компанию» от АССА, ассоциа-

ции, объединяющей специалистов в области 

финансов, учета и аудита, посвящено внедрению и изменению стратегий по 

управлению рисками под влиянием внешних и внутренних факторов.  

В исследовании освещаются общие для всех компаний проблемы и представлены 

лучшие практики внедрения стратегий риск-менеджмента, которые основаны на 

глубоком анализе кейсов четырех организаций разного размера, экспертных ин-

тервью и обзоре последних теорий. Благодаря этому получилось создать концеп-

туальную модель управления рисками в организации и сформулировать эксперт-

ные рекомендации, которые помогут повысить эффективность работы в этом 

направлении.  

Основные выводы, полученные экспертами АССА в ходе исследования:  

Эффективный риск-менеджмент может базироваться на формальных или 

неформальных механизмах. Например, есть такие стандартные процедуры, 

как оценка рисков и отчетность в виде “реестра рисков”, которые обеспечивают 

формальный механизм управления в организации. Но если сотрудники не пони-

мают, это как использовать и относятся к подобным инструкциям как к бюрокра-

тии, то в игру вступают неформальные механизмы – например такие, как соци-

альные сети и доверительные отношения внутри компании; 

Внедрение системы управления рисками – это гораздо больше, чем просто 

мониторинг основных показателей, подверженных риску, оценка и незави-

симый контроль. Сотрудники организации должны поверить в то, что ин-

струменты управления рисками и риск-менеджмент создают добавленную стои-

мость для компании. И чтобы этого добиться, риск-менеджеры теперь должны 

быть, например, экспертами в социальных сетях и уметь выстраивать взаимоот-

ношения с разными стейкхолдерами; 

С полным текстом исследования вы можете ознакомиться по ссылке.  

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/professional-insights/embedding-risk/pi-embedding-risk-management.pdf
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/professional-insights/embedding-risk/pi-embedding-risk-management.pdf
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Диплом АССА "Финансы и управление 

бизнесом" на русском языке 

Многие обладатели дипломов АССА ДипИФР и ACCA ДипНРФ и выпускники 
вузов с финансовыми специальностями хотят продолжать свое профессиональ-
ное развитие, но испытывают сложности, связанные с необходимостью сдавать 
дальнейшие экзамены ACCA на английском языке. Если ваша квалификация 
позволяет вам получить освобождение от уровня Applied Knowledge, вы можете 
зарегистрироваться на получение диплома "Финансы и управление бизнесом" 
на русском языке. 

Новый диплом «Финансы и управление бизнесом» на русском языке – это сле-
дующий шаг на пути к квалификации ACCA. Он позволяет получить важней-
шие знания и навыки для дальнейшего профессионального роста, и в то же вре-
мя является одной из ступеней к получению полной международной квалифика-
ции ACCA. 

Программа экзаменов для получения диплома «Финансы и управление бизне-
сом» на русском языке позволяет получать новую квалификацию без отрыва от 
основной работы. Экзамены проходят два раза в год, в среднем на получение 
диплома требуется в среднем 18 месяцев, срок обучения может занять до 2 лет. 

Диплом «Финансы и управление бизнесом» расширяет возможности доступа к 
квалификации ACCA для русскоязычных специалистов. Он включает в себя эк-
замены по дисциплинам, знание которых сейчас особенно востребовано на рын-
ке труда. Среди них: «Финансовая отчетность», «Управление эффективностью 
бизнеса», «Финансовый менеджмент», «Аудит и сопутствующие услуги», 
«Налогообложение в Российской Федерации»*, «Корпоративное право»*, а так-
же модуль «Этика». 

 * - только для студентов ACCA на территории Российской Федерации. 

На сегодняшний день ACCA объединяет более 219 000 членов и более 503 000 
студентов в 179 странах мира. Программа ACCA «Финансы и управление биз-
несом» на русском языке доступна для жителей следующих государств: Арме-
ния, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россий-
ская Федерация, Таджикистан, Украина, Узбекистан, Эстония. 

При поступлении на программу «Финансы и управление бизнесом» на русском 
языке обладатели дипломов ACCA ДипИФР и ACCA ДипНРФ освобождаются 
от прохождения  соответствующих экзаменов (Финансовая отчетность и Налоо-
обложение в РФ). При дальнейшей регистрации на полную международную 
квалификацию АССА обладатели диплома «Финансы и управление бизнесом» 
получают освобождение от всех перечисленных выше экзаменов.  

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? Подробнее здесь. 

Sursa: accaglobal.com 

https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/russian-language-advanced-diploma/how-to-apply.html
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Современные технологии учтут в американской модели 

лицензирования профессиональных бухгалтеров 

Sursa: gaap.ru 

Национальная ассоциация советов по финансовой от-

четности (NASBA) и Американский Институт дипло-

мированных бухгалтеров (AICPA) проводят публич-

ные консультации относительно дальнейшего разви-

тия модели лицензирования профессиональных бух-

галтеров (CPA) с учетом растущей потребности в но-

вых навыках и знаниях для обращения с современны-

ми технологиями.  

В прошлом году NASBA и AICPA сформировали совместную рабочую группу 

для анализа возможных изменений в порядке лицензирования. Члены группы 

порекомендовали изменить требования к профессиональному образованию и 

проведению экзамена с учетом возросшего спроса на технические и аналитиче-

ские компетенции.  

Приглашение высказываться на этот счет обе организации выпустили вчера. В 

нем предложены пять ключевых принципов, которые должны стать основной 

новой модели:  

Представители профессии (дипломированные обладатели CPA) обязаны опера-

тивно реагировать на приход технологий в такие области как анализ данных, ро-

ботизация, ИИ и проч. Под этим подразумевается то, что их профессиональные 

компетенции, качество услуг и профессиональные отношения должны непрерыв-

но эволюционировать в целях защиты общественных интересов 

Представители профессии и разработчики стандартов признают, что технологи-

ческие и аналитические навыки важны для проведения аудита и оказания других 

услуг, которые являются или станут в будущем ядром профессии 

Представители профессии и разработчики стандартов признают, что поддержа-

ние профессии и защита общественных интересов требуют переосмысления тре-

бований к лицензированию 

Следовательно, входные требования для профессии должны быть изменены та-

ким образом, чтобы обеспечить приток людей с развитыми технологическими и 

аналитическими навыками. Это подразумевает (в том числе) профессионалов, 

работающих ныне в других секторах и даже не обладающих сертификатами 

CPA, чьи навыки, однако, играют ключевую роль для оказания аудиторских и 

прочих ключевых услуг. 

По материалам: Journal of Accountancy 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.evolutionofcpa.org/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.journalofaccountancy.com/
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IASB выставил на публичное обсуждение 

поправки к IFRS 17 

Sursa: gaap.ru 

Хотя в окончательном варианте точечные 

корректировки к стандарту по учету дого-

воров страхования, спровоцированные не-

которым непониманием мировых компаний 

с постепенным его внедрением, были одоб-

рены уже в апреле, потребовалось некото-

рое время для того, чтобы оформить их в 

виде дискуссионного документа – и вот, 

наконец, он готов. Как мы помним, дата официального вступления IFRS 17 в 

силу была отложена на год, до 1 января 2022 года, так что компании на МСФО 

получили больше времени и меньше издержек, поскольку с представленными 

поправками внедрение должно пойти легче.  

В своей первоначальной версии стандарт увидел свет в мае 2017 года – первый 

по-настоящему международный стандарт финансовой отчетности для догово-

ров страхования, поскольку IFRS 4 до него лишь формально разрешал продол-

жать придерживаться привычных подходов, коим несть числа. Однако единый 

подход к учету не до конца пришелся по вкусу всем. Многие, поняв основную 

идею, начали сомневаться в правильности учетной логики в конкретных ситуа-

циях и попросили об упрощениях.  

Фундаментальных принципов Совет по МСФО по итогу не трогал, лишь со-

гласился с обоснованностью некоторых корректировок, параллельно отбросив 

немало других. Наших постоянных читателей мы держали в курсе продолжав-

шихся с октября прошлого года обсуждений до совсем недавнего времени – 

все подробности можно узнать в соответствующем разделе библиотеки статей 

на нашем портале.  

Либо – ознакомится уже с итоговым вариантом, оформленным в виде дискус-

сионного документа. Нет никаких сомнений, что он будет по итогу одобрен, 

но IASB необходимо следовать формальному процессу в своей работе. Не-

сколько укороченный в этот раз консультационный период продлится до 25 

сентября.  

https://gaap.ru/articles/section/ifrs_4_dogovory_strakhovaniya/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/ed-amendments-to-ifrs-17.pdf?la=en
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