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                 Acest Buletin Informativ este o publicaţie a Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor 

Profesionişti din Republica Moldova. Reproducerea parţială sau integrală a conţinutului Buleti-

nului Informativ se va face doar cu acordul scris al ACAP RM. 

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

tatea ştiinţifică şi juridică privind conţinutul acestora aparţin în exclusivitate autorilor. 

Responsabili de ediţie: Marina Şelaru, Director executiv ACAP RM  

                                     Viorica Rusu, Manager relaţii cu membrii ACAP RM. 

 

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

Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova:  

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

Tel.: 022-54 14 95,  022-54 14 12,  022-22 19 25. 

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

 

 

Calitatea de membru în  

organizaţiile profesionale internaţionale:  
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Introducere 

Ultimele zile ale anului 2016 sunt gata să treacă prin clepsidra timpului, deve-
nind deja ISTORIE.  2017 a deschis primele file albe, necunoscute. Aşa ne gră-
bim şi noi să contabilizăm reuşitele, succesele şi  eşecurile noastre, care  au drep-
tul la existenţă în activitatea noastră pentru un anume rol. În ceea ce urmează 
prezentăm pe scurt sumarul ediţiei: 
 
În „Activitatea profesională” am efectuat o succintă retrospectivă a evenimente-
lor interesate profesiei contabile şi de audit, la care a participat ACAP. Dezbate-
rile, şedinţe de lucru, conferinţele profesionale şi mesele rotunde au fost la ordine 
de zi în activitatea asociaţiei. 
 
În palmaresul activităţilor ACAP RM pentru această perioada se înscrie şi cola-
borarea asociaţiei cu organele de stat. Rubrica nominalizată prezintă un raport 
concis privind contribuţia ACAP RM, în calitate de membru al grupurilor de lu-
cru  atât din cadrul Consiliului Economic al Prim-ministrului, cât şi în alte gru-
puri de lucru pentru îmbunătăţirea cadrului de reglementare.    
 
Capitolul „Activitatea educaţională” oferă informaţii privind cursurile şi semi-
narele, organizate pentru membrii ACAP RM. Vă aducem la cunoştinţă date pri-
vind sesiunea de toamnă CAP/CIPA în Moldova şi privind ceremonia de înmâna-
rea a certificatelor CAP/CIPA – eveniment devenit deja tradiţie pentru ACAP RM  
la sfârşit de an. 
 
Rubrica „Noutăţi internaţionale” aduce ultimele ştiri din activitatea IFAC, 
ACCA, IAESB, etc.  
 
În „Recomandări literare” propunem atenţiei Dvs articolul motivaţional 
„Schimbă-ţi obiceiurile, schimbă-ţi viaţa”.  
 
De asemenea vă informăm cu Calendarul evenimentelor ACAP RM  pentru ianu-
arie-februarie 2017. 
 
Sunteţi aşteptaţi şi bineveniţi în Anul Nou 2017 la Asociaţia Contabililor şi Audi-
torilor Profesionişti din Republica Moldova. Vă felicităm şi vă dorim ca Anul Cu-
coşului să vă aducă din belşug sănătate, fericire, bucurii şi împliniri. 
 

Cu respect, echipa ACAP RM 
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Congresul profesiei contabile 
 București, România  

 

23-24 septembrie 2016 
În perioada 23-24 septembrie 2016 ACAP RM a participat la ediţia 
aniversară a Congresului Profesiei Contabile din România. Tema cen-
trală a Congresului „Profesia contabilă în era digitală. Provocări și 
oportunități”  a  oferit specialiştilor din profesia contabilă din întreaga 
lume prilejul să dezbată din perspective noi preocupări vechi şi actuale 
ale profesiei într-o lume globalizată. 
Momentul festiv reprezentat de organizarea celui de-al XXI-lea Congres al profesiei contabi-
le a constituit un prilej pentru a aduce un viu omagiu celor care au sprijinit înfiinţarea şi reînfi-
inţarea Corpului şi celor care au asigurat buna organizare şi funcţionare a sa. Participanţii la 
eveniment, printre care şi ACAP RM, au transmis mesaje de felicitare cu ocazia aniversării a 95 

ani de la constituirea organizației profesionale C.E.C.C.A.R.  
De la înființarea sa, în 1921, ca o tradiție în lumea profesiei conta-
bile, Corpul a organizat Congresul Profesiei la fiecare doi ani. În 
cadrul congreselor s-au discutat multe probleme de o importanță 
deosebită pentru viața economică a țării. Multe dintre problemele 
abordate, finalizate prin moțiuni adoptate de congrese, au fost solu-

ţionate, determinând progresul societății românești. 
 

Masa rotunda ”Cooperare între Organismele Profesionale  și  
Consilii de Supraveghere  în Audit” 

Atena, Grecia 
05 octombrie 2016  

În data de 05 octombrie 2016 ACAP RM a participat în cadrul reuniunii Rețelei de Calitate a 
Auditului la masa rotunda ”Cooperare între Organismele Profesionale  și Consilii de Suprave-
ghere  în Audit”, organizată de către Institutul Contabililor Autorizați din Anglia  și Țara Gali-
lor (ICAEW) și Institutul Contabililor Publici Autorizaţi din Grecia. 
Evenimentul a avut ca subiect discutarea progreselor Reţelei QAN în anul 2016 privind asigura-
rea calității  și  cooperarea  regională,  la  care  au  participat reprezentanți atât ai  organismelor  
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profesionale din țările membre QAN, cât și ai organismelor de supraveghere din aceste țări, 
precum și profesioniști în domeniul auditului: Juan Maria Arteagoitia, reprezentant al Comisiei 
Europene și John Hodge, specialist al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare din ca-
drul Băncii Mondiale. În centrul discuțiilor din cadrul acestei mese rotunde s-a aflat stadiul im-
plementării Directivei 2014/56/CE de modificare a Directivei 2006/43/CE şi a Regulamentului 
2014/537 și aspectele practice rezultate în urma intrării în vigoare a acestei directive.  
 

Eveniment aniversar al Institutului Contabililor și Auditorilor  
Podgorica, Muntenegru 

5-7 octombrie 2016 
 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din 
Republica Moldova a onorat invitația primită din partea 
Institutului Contabililor și Auditorilor din Muntenegru 
(ISRCG) de a  participa în perioada 5-7 octombrie 2016 la 
o serie de evenimente și ceremonii consacrate aniversării a 
60 ani de la înfiinţarea organismului profesional. La eveni-
mente a luat parte Directorul executiv ACAP RM, care a 

transmis gazdelor un mesaj oficial de felicitare din partea profesiei contabile şi de audit din Re-
publica Moldova.  
Informativ:  
Institutului Contabililor și Auditorilor din Muntenegru a fost înfiinţat în anul 1956 ca Asociaţie a Contabililor din 
Muntenegru şi de atunci este organismul profesional care gestionează profesioniştii contabili şi contabilii de gesti-
une din această ţară.  
 

Conferința internațională științifico-practică  
"Auditul, contabilitatea, controlul financiar de stat: noi realități, 

perspective de dezvoltare, decizii"  
Soci, Federaţia Rusă 

7-11 octombrie 2016  

În perioada  7-11 octombrie 2016 ACAP RM a participat la 
lucrările  Conferinței Internaționale ştiințifico-practice cu 
genericul "Auditul, contabilitatea, controlul financiar de 
stat: noi realități, perspective de dezvoltare, decizii" (ediţia a 
XVI-a). 

Acest eveniment profesionist a devenit o tradiție cu propria 
sa istorie, care abordează anual probleme necesare spre dis-

cutare a problemelor existente în domeniul contabilității, auditului, controlului financiar, fiscali-
tăţii, precum şi abilități și modalități de soluționare a acestora. 

Pentru partajarea unui dialog bilateral, forumul de discuții a atras un numeros public  de partici-
panţi: reprezentanți ai autorităților federale și regionale, executive și de control, asociații profe- 

B
uletin   Inform

ativ    A
C

A
P    R

M
  

 



 

 6 

sionale de contabili și auditori rusești și străine, cadre universi-
tare, organizații non-guvernamentale şi comunitatea antrepreno-
rială. 
Scopul principal al conferinței a constat în consolidarea contabi-
lității și a comunității de audit, reprezentanți ai autorităților de 
supraveghere și de reglementare, practicieni ai comunităților 
științifice și profesionale prin dezbateri  și propuneri privind 
îmbunătățirea instituţiilor de auto-reglementare, ridicarea prestigiului profesiei, crearea de noi 
mecanisme și tehnologii de control financiar, contabilitate internă și audit, schimbul de bune 
practici în domeniul IFRS și ISA.  
 

Ateliere de lucru  
în vederea îmbunătățirii calității activităţii de audit 

Minsk, Belarus  
10-12 octombrie 2016 

 
În perioada 10-12 octombrie 2016 ACAP RM a asistat la două 
ateliere de lucru în vederea îmbunătățirii calității auditului - 
evenimente organizate de Centrul pentru Reforma Raportării 
Financiare al Băncii Mondiale (programul STAREP) în or. 
Minsk, Republica Belarus. 
Primul atelier de lucru regional a avut loc pe 10-11 octombrie 
cu tematica  ”Îmbunătăţirea calităţii auditului prin imple-

mentarea cerinţelor legislaţiei UE”. Evenimentul s-a concentrat pe aplicarea practicii dispozi-
țiilor specifice ale Directivei de audit (2006/43/CE) și impactul pe care îl au asupra economiei 
și responsabilității    organismelor   guvernamentale.  Au  fost discutate   mecanismele  de   ma-
nagement, în   special,  importanța    comitetelor  de    audit   și 
 a funcțiilor acestora,  impactul   pe   care  îl   au  asupra  transparenței  financiare  ale  societăți-
lor comerciale, prezentarea rapoartelor și controlul companiilor de audit la entitățile de interes 
public (EIP).  
Cel de al doilea atelier ”Inițiative naționale în vederea îmbunătățirii educației în domeniul 
contabilității” (11 - 12 octombrie) a unit forțele cu mediul academic și profesional din aceleași 
țări STAREP, care au pus în discuție noile modalități de îmbunătățire profesională în dezvolta-
rea profesiei de contabil și audit pentru a satisface cererea de resurse umane în sectorul corpo-
rativ. De asemenea lucrările s-au focusat pe definirea rolului organizațiilor profesionale ce ține 
de introducerea în profesie a absolvenților de facultate, precum și importanța interacțiunii orga-
nizațiilor profesionale cu universitățile din domeniul contabilității și auditului. 
Activităţile menţionate s-au desfăşurat cu participarea activă a reprezentanţilor ţărilor partici-
pante la programul STAREP, care includ organele de reglementare – Ministerele de Finanţe, 
organele de supraveghere publică a activității de audit, organele de autoreglementare ale conta-
bililor şi auditorilor (organizaţiilor profesionale) şi reprezentanţi de rang înalt ale instituţiilor 
publice beloruse, etc. 
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Evenimentul tehnic “IFRS 9” 
Chişinău, Republica Moldova 

11 octombrie 2016 
 
La 11 octombrie 2016 ACAP RM a participat la evenimentul tehnic “IFRS 
9”, organizat de ACCA in parteneriat cu Moore Stephens KSC. 
Evenimentul a constituit o importantă prezentare dedicată Standardului Inter-
naţional de Raportare Financiară 9 – “Instrumente financiare”, reunind repre-
zentanţi ai companiilor de consultanţă şi audit, experţi financiari, factori de 
decizie din departamentele financiar-contabile ale entităţilor din ţară, etc. 
 

    
Evenimentul aniversar al companiei AVISSO 10 ANI 

Iaşi, România 
3 noiembrie 2016 

Pe 3 noiembrie 2016 ACAP RM a asistat la o serie de evenimente cu prile-
jul împlinirii a 10 ani de activitate AVISSO în cadrul comunităţii ieşene: 
 

Masă rotundă: „Cum este sprijinit antreprenoriatul ieşean?” 
Printre subiectele de discuţie abordate de organizatori au fost proiectele de investiţii cu finanţa-
re nerambursabilă, avantajele fiscale şi legislative pentru tinerii antreprenori, precum şi concep-
tul de antreprenor: existenţa şi accesibilitatea programelor independente de finanţare în vederea 
implementării şi consolidării acestui concept şi consecinţele eliminării reducerii de 50% acorda-
tă IMM-urilor pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garanţia de participare şi garanţia de 
bună execuţie cerute în achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări. Totodată compania 
AVISSO a prezentat câteva dintre cele mai importante proiecte aflate în derulare sau în pregăti-
re, încurajând dezbateri deschise şi orientate spre identificarea de soluţii pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului ieşean. 
La eveniment au participat invitaţi speciali din Iaşi, Bucureşti, Chisinau: Mihai Chirica, Prima-
rul Municipiului Iaşi, Dragoş Anastasiu, Preşedintele Eurolines, Adrian Benţa, consultant fiscal, 
Robert Aurelian Şova, Preşedinte al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România (CECCAR), Florin Dobre, Director CECCAR, Costel Istrate, Preşedintele CECCAR 
– filiala Iaşi, Paul Butnariu, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, Mihaela Măriucă, 
managing partner AVISSO, Eusebiu Vreme, reprezentant al Camerei Auditorilor Financiari din 
România la Iaşi şi Marina Şelaru, Director executiv ACAP RM. 
 

Gala AVISSO 10:  
În cadrul evenimentului compania AVISSO a adus mulţumiri cola-
boratorilor, clienţilor şi angajaţilor pentru  încrederea investită şi 
parteneriatul de durată şi a premiat câştigătorii Campaniei „Lei de 
business tânăr“. 
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Şedința privind proiectul politicii fiscale şi vamale  
pentru anul 2017 

La 21 septembrie 2016 ACAP RM a participat la dezbaterea 
privind proiectul politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017. Eveni-
mentul a fost prezidat de ministrul şi viceministrul Finanţelor, Octa-
vian Armaşu şi Veronica Vragaleva. În cadrul evenimentului par-
ticipanţii au discutat principalele măsuri incluse în proiectul respec-
tiv: impozitul pe venit, impozitul pe bunuri imobiliare şi taxele lo-

cale, TVA, Soluţia Fiscală Individual Anticipată (SFIA) şi alte prevederi importante. 
Participanţii la eveniment au avut posibilitatea să intervină cu 
întrebări, propuneri şi sugestii pe marginea principalelor măsuri 
de politică fiscală şi vamală, propuse pentru anul viitor. În mod 
special, ei au solicitat stabilirea unor criterii clare de impozitare, 
previzibilitate şi condiţii favorabile pentru desfăşurarea activităţi-
lor economice. 

Atelierul de lucru privind îmbunătăţirea procesului de certificare a 
auditorilor 

La 18 octombrie 2016 ACAP RM a luat parte la atelierul de 
lucru privind îmbunătăţirea procesului de certificare a audito-
rilor, organizat de Ministerul Finanţelor. La eveniment au par-
ticipat reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior din 
domeniul contabilităţii şi auditului, reprezentanţi ai asociaţii-
lor profesionale de profil şi auditori certi-

ficaţi. Participanţii au prezentat propuneri şi sugestii pe marginea procedurii 
actuale de certificare a auditorilor. Un subiect aparte a constituit  şi prezen-
tarea recomandărilor de îmbunătăţire a probelor de examinare în baza nece-
sităţilor legate de activitatea practică a auditorilor. 
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Masa rotundă: Discuţii  asupra proiectului Legii contabilităţii 
 

La data de 15 decembrie 2016 ACAP RM a participat  la masa rotun-
dă organizată de Ministerul Finanțelor în cadrul căreia au fost puse în dis-
cuție aspectele de politici incluse în proiectul Legii contabilității. La eve-
niment au participat specialiști în domeniul contabilității din Republica 
Moldova, reprezentanți ai autorităților administrației publice, Ecofin – 
Consult, CNPM și reprezentanți ai companiilor de audit  PWC, KPMG. 
Participarea asociației la eveniment a făcut posibilă discutarea celor mai 
importante propuneri parvenite de la membrii săi, care în final au contribuit la întocmirea sinte-
zei obiecțiilor și propunerilor membrilor, precum și la elaborarea avizului la proiectul Legii 
contabilității, transmis către Ministerul Finanțelor la data de 19 decembrie 2016.  
 
Proiectul Legii contabilității a fost elaborat în baza conceptului de transpunere în legislația 
națională a Directivei privind contabilitatea 2013/34/UE din 26 iunie 2013. 
 
Important: 
Avizul ACAP RM privind proiectul Legii contabilității: http://acap.md/updocs/ut_news/BAF63836-
1A62-7C8F-0C11-13381BEC7C6C/Aviz_ACAP_Legea_Contabilitatii_pe_sait.pdf.     
 

Masa rotundă: Discuţii  asupra proiectului  
Legii privind auditul situaţiilor financiare 

 
În data de 16 decembrie 2016  ACAP RM a participat  la masa ro-
tundă organizată de Ministerul Finanțelor, la care a fost pus în discu-
ții publice pe marginea proiectului Legii privind auditul situațiilor 
financiare.  La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților 
administrației publice, mediului academic, AFAM, Ecofin-Consult, 
companiilor de audit PWC, KPMG, Ernst&Young, etc.  

 Scopul participării asociației la eveniment a fost de a pune în discuție cele mai importante as-
pecte incluse în proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare, elucidarea neclarităților 
apărute ce țin de finanțarea Consiliului de supraveghere publică a auditului, includerea  în Lege 
a obligativității auditorilor de a fi membru ai unei organizații profesionale, delegarea către or-
ganizații profesionale a unor funcții, tipurile de sancțiuni și mărimea acestora, etc. 
 
 

 Proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare a fost elaborat în baza conceptului de 
transpunere în legislația națională a Directivei privind auditul 2006/43/UE  din 17 mai 2006, 
modificata prin Directiva 2014/56/UE. 
 
Important: 
Avizul ACAP RM la proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare: http://acap.md/updocs/
ut_news/58687EC3-A4C6-6991-3255-E7E7E7AF54A7/Aviz_ACAP_Lege_Audit_pentru_sait.pdf 
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Şedința Grupului de lucru “Reducerea poverii de reglementare în 
domeniul muncii”  

 
În data de 16 septembrie ACAP RM, în calitate de membru perma-
nent al Consiliului Economic al Prim-ministrului, a participat la Ș e-
dința grupului de lucru “Reducerea poverii de reglementare în dome-
niul muncii”. Discuţiile din cadrul şedinţei au fost centrate pe subiec-
tul "modificări legislative pe raporturi de munca". (a se vedea pag.12
-13)  

Şedinţă tehnică cu tematica  
„Protecţia datelor cu caracter personal” 

 
Grupul de lucru pe reglementare în domeniul muncii s-a reunit în ședință tehnică cu tematica 
„Protecţia datelor cu caracter personal”  în data de 26 octombrie 2016, având ca principal punct 
pe agendă finalizarea sintezei propunerilor pe marginea documentului discutat. La această șe-
dință au fost identificate, de asemenea, diverse moduri de soluționare a principalelor provocări 
din domeniu și de stimulare a discuțiilor între membrii grupului. 
La discuțiile pe marginea acestui proiect de document a luat parte și ACAP RM, in calitate de 
membru al grupului de lucru menţionat. (a se vedea pag.12-13)  
 

Şedinţa de lucru privind Indicatorul Doing Business 
“Insolvabilitate” 

 
Pe data de 21 decembrie 2016 ACAP RM, în calitate de membru al Consiliului Economic al 
Prim-ministrului RM, a participat la ședința cu tematica indicatorului Doing Business 
“Insolvabilitate” / “Resolving Insolvency”.  
La ședință au fost discutate următoarele oportunități de optimizare: 
·       creșterea probabilității păstrării întreprinderilor funcționale în urma procedurii de insolva-
bilitate; 
·        reducerea duratei de insolvabilitate; 
·        reducerea costurilor legate de procedura de insolvabilitate; 
·        îmbunătățirea cadrului de reglementare în domeniul insolvabilității conform componente-
lor incluse în Doing Business, unde Moldova a acumulat un scor de 12 puncte din 16 posibile; 
·        alte propuneri cu impact din domeniul menționat. 
În cadrul şedinţei reprezentanții Ministerului Economiei au informat participanţii despre supor-
tul Băncii Mondiale la elaborarea în anul 2015 a raportului cu recomandări de îmbunătățire a  
situației în domeniul insolvabilității și a proiectului preliminar de modificări ale cadrului nor- 
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mativ. Reprezentanții Băncii Mondiale au comunicat că începând cu anul viitor va demara un 
proiect de asistență în acest domeniu, în cadrul căruia experți internaționali, în comun cu cei 
locali, vor acorda suportul necesar pentru elaborarea unui set de amendamente la Legea insol-
vabilității în scopul asigurării compatibilității acesteia cu cele mai bune practici internaționale, 
precum și vor elabora recomandări pentru implementarea acestor practici în Moldova. 

(după materialele Secretariatului Consiliului Economic) 
 

Şedinţa de lucru privind Indicatorul Doing Business  
“Plata impozitelor” 

 

Pe data de 23 decembrie 2016 ACAP RM a luat parte la ședința cu tema “Indicatorul Doing 
Business “Plata impozitelor”/“Paying taxes”. La ședință au fost discutate următoarele oportuni-
tăți de optimizare: 
-      reducerea numărului impozitelor și taxelor (Doing Business face estimările conform unui 

studiu de caz și menționează 10 impozite și taxe), 
-       reducerea poverii fiscale, 
-       reducerea duratei de conformare cu plata impozitelor, 
-       reducerea duratei de conformare cu procedurile de restituire TVA și de corectare a rapoar-

telor care țin de achitarea impozitului pe venit, 
-       alte propuneri cu impact din domeniul menționat. 
În urma relatărilor și a dezbaterilor, s-a decis ca propunerile participanţilor la eveniment privind 
îmbunătățirea situației în domeniul plății impozitelor, conform subiectelor enumerate mai sus 
să fie expediate în adresa Secretariatului Consiliului Economic, pentru a fi acumulate şi prezen-
tate Ministerului Finanțelor, care vor fi luate în considerare la elaborarea modificărilor la cadrul 
normativ precum și la elaborarea altor măsuri de implementare a propunerilor. 

(după materialele Secretariatului Consiliului Economic) 
 

 
 
 
 

Masa rotundă “Serviciile fiscale electronice:  
realizări şi perspective” 

În data de 19 decembrie 2016 Asociația Contabililor și Auditorilor  Profesioniști din Republica 
Moldova a participat la Masa rotundă cu genericul: „Serviciile fiscale elec-
tronice: realizări și perspective”. 
Obiectivul ţintă al evenimentului a fost de a informa mediul de afaceri pri-
vind realizările înregistrate în perioada 2008-2016 (în speță rezultatele afe-
rente lansării Serviciilor fiscale electronice în anul 2016) și a prezenta ten-
dințele de dezvoltare a sistemului informațional fiscal și a serviciilor elec-
tronice pentru anul 2017, precum și stabilirea unor relații și forme de dialog, 
prin atragerea asociațiilor de afaceri în procesul de dezvoltare a noilor servi-
cii și soluții pentru societatea. 
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ACAP RM contribuie la îmbună-
tățirea  

cadrului de reglementare 
 

În perioada august – decembrie 2016 
ACAP RM a participat la lucrările următoare-
lor grupuri de lucru din cadrul Consiliului Eco-
nomic al Prim-ministrului Republicii Moldova: 

•Grupul de lucru „Reducerea poverii de 
reglementare în domeniul muncii”;  
•Grupul de lucru „ Protecția Datelor cu 
Caracter Personal”; 
•Grupul de lucru „Optimizarea proce-
sului de obținere a permiselor de ședere 
si a dreptului la munca pentru lucrătorii 
străini si investitorii străini”; 
•Grupul de lucru „Eliminarea constrân-
gerilor în activitatea antreprenorială". 
 

Cea mai importantă realizare a reprezen-
tanților ACAP în grupurile de lucru menționa-
te a fost schimbarea opticii, prin care au fost 
analizate cerințele pentru business prin inclu-
derea pe agenda discuțiilor a perspectivei enti-
tăților mici și mijlocii. Este un aspect impor-
tant datorită faptului că aceste entități reprezin-
tă circa 90% din numărul entităților înregistra-
te în țară și  mulți reprezentanți ai profesiei 
activează în entități din această categorie. 

Propunem prezentarea succintă a informa-
ției cu privire la activitățile desfășurate și re-
zultatele obținute în cadrul fiecărui grup de 
lucru. 

 
Reducerea poverii de reglementare în dome-

niul muncii 
 

Grupul de lucru a fost constituit conform Dis-
poziției Guvernului 01-04-167/L.I. din 27 iulie 
2016 cu scopul de a îmbunătăți situația mediu-
lui de afaceri prin micșorarea cu 1/3 a număru-
lui de acte pentru documentarea raporturilor de 

muncă și cele solicitate pentru asigurarea Să-
nătății și Securității în Munca (SSM). Un obi-
ectiv al acestui grup de lucru a constat în deter-
minarea unei liste a documentelor obligatorii, 
solicitate de autorități în timpul controlului. 
După mai multe ședințe comune au fost discu-
tate diverse propuneri. Ca rezultat au fost iden-
tificate soluții pentru reducerea numărului de 
documente obligatorii în documentarea relații-
lor de muncă.  
Principalele rezultate țin de propunerea de eli-
minare a caracterului obligatoriu și admiterea 
caracterului opțional pentru o serie de docu-
mente, cum ar fi: 

• Ordinul de angajare;  
• Registrul de evidență a contractelor 

individuale de muncă;  
• Permisul nominal de acces la locul de 

muncă. 
Carnetele de muncă și registrele de evidență a 
acestora urmează a fi excluse în rezultatul cre-
ării unui mecanism alternativ de evidență elec-
tronică a stagiului de muncă. 
 

S-a optat pentru prezentarea Statelor de Perso-
nal inspecției teritoriale de muncă la fondarea 
entității și, ulterior, doar la modificarea acesto-
ra, fiind eliminată obligația de a prezenta acest 
document la începutul fiecărui an. O altă deci-
zie referitor la Statele de Personal ține de con-
ținutul/formatul acestui document – pentru vii-
tor Statele de Personal urmează a fi perfectate 
într-un format liber, potrivit necesităților fiecă-
rei entități. În acest sens au fost definite cerințe 
minime pentru conținutul Statelor de Personal. 
De asemenea s-a discutat posibilitatea exclude-
rii fișelor condițiilor de muncă la locul de 
muncă, registrului de evidență a instrucțiunilor 
de SSM, fișelor de acordare a echipamentului 
individual de protecție.  
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Protecția Datelor cu Caracter Personal 
 

În cadrul acestui grup de lucru au fost discuta-
te cerințele cadrului legal actual privind pro-
tecția datelor cu caracter personal. Reprezen-
tanții ACAP au venit cu o prezentare privind 
managementul riscurilor la păstrarea datelor cu 
caracter personal pentru diverse categorii de 
entități, în funcție de numărul de salariați și 
activitățile desfășurate. Ținând cont de proba-
bilitatea apariției unor riscuri și impactul esti-
mat, au fost elaborate propuneri de îmbunătăți-
re a cerințelor pentru operatorii datelor cu ca-
racter personal, prevăzute de Hotărârea Guver-
nului nr. 1123 din 14.12.2010. De asemenea a 
fost pus în discuție proiectul modificărilor la 
Legea privind protecția datelor cu caracter 
personal. Ținând cont de impactul major pe 
care îl vor avea noile cerințe pentru marea ma-
joritate a entităților, inclusiv asupra activității 
profesioniștilor financiar-contabili, reprezen-
tanții ACAP au insistat asupra unei abordări 
diferențiate pentru diverse categorii de entități 
din punct de vedere al cerințelor și al sancțiu-
nilor propuse, inclusiv asupra stabilirii unor 
plafoane rezonabile pentru sancțiuni și imple-
mentarea graduală a acestora, cu scopul de a 
oferi entităților suficient timp să se informeze 
și să se conformeze. Ca rezultat reprezentanții 
Agenției de Protecție a Datelor cu Caracter 
Personal au promis că vor fi operate un set de 
îmbunătățiri la proiectul de lege, inclusiv: 
• va fi abrogată Hotărârea de Guvern cu ce-
rințe abuzive pentru protecția datelor cu carac-
ter personal; 
• vor fi elaborate noi cerințe, inclusiv pe ba-
za unei abordări sectoriale (domenii de activi-
tate); 
• va fi prevăzut un prag minim de număr de 
subiecți ai datelor cu caracter personal pentru  
înregistrarea în calitate de operator de date cu 
caracter personal, pentru a exclude  

entitățile cu impact minor riscului de scurgere 
a datelor din domeniul de acțiune a prezentei 
legi; 
• va fi diminuat semnificativ plafonul ma-
xim pentru amenzi; 
• vor fi implementate si majorate gradual 
amenzile, pe parcursul câtorva ani de zile; 
• vor fi deduse formule clare pentru determi-

narea cuantumului amenzilor in funcție de 
numărul de subiecți. 

 

Optimizarea procesului de obținere a permi-
selor de ședere si a dreptului la munca pentru 

lucrătorii străini si investitorii străini 
 

În rezultatul participării ACAP RM în cadrul 
acestui grup de lucru s-a propus: 

• reducerea termenilor pentru eliberarea 
permiselor;  

• reducerea numărului de documente; și 
• includerea categoriilor noi de cetățeni 

străini, care nu erau prevăzute anterior. 
 

Eliminarea constrângerilor în activitatea an-
treprenorială 

 
Unul din scopurile obţinute a constat în redu-
cerea numărului de acte cu caracter permisiv 
de la aproximativ 400 la 200. 
 

(Dorin Corcimaru, Vera Baciu) 
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Marc Schleifer  Ken Jaques  

 

Şedința Consiliului al Agendei Naționale de Business  
În data de 8 septembrie 2016 ACAP a participat la ședința Consiliului ANB  în sala de confe-
rințe  IDIS ”Viitorul”. În subiectul şedinţei au intrat  temele ca Politica Bugetar Fiscală pentru 
anul 2017 si actualizarea priorităţilor  Agendei Economice a ANB 2016-2017.  
 

 Şedința Consiliului al Agendei Naționale de 
Business  

La 20 septembrie 2016 ACAP RM a luat parte la întîlnirea cu 
directorul regional CIPE Marc Schleifer și directorul de cumu-
nicare CIPE Ken Jaques în cadrul ședinței Consiliului al Agendei 
Naționale de Business. 

 

 
Şedința Consiliului al Agendei Naționale de Business  

În data de 06 octombrie 2016  ACAP RM a discutat Politica Bugetar-Fiscală pentru anul 2017 
în cadrul ședinței Consiliului  ANB. De asemenea subiectul şedinţei a inclus  actualizarea prio-
rităţilor Agendei Economice în condițiile alegerilor prezidențiale.  
 
 
 
 
 
 
Pe data de 14 decembrie 2016 la sediul ACAP RM a avut loc întâlnirea Consiliului de Condu-

cere al A.A.S.A. „AFAM”, format din preşedintele Doamna Spînu Raisa şi membrii consiliului: 
Placinta Irina, Spînu Liviu, Moldovan Dorin şi Iovu Angela cu preşedintele Consiliului Director 
ACAP RM Domnul Dandara Viorel, vice-preşedinte al Consiliului Director ACAP RM Roşca 
Vladimir, membru al Consiliului Moroz Svetlana, director executiv Şelaru Marina şi inspector 
pe Controlul calităţii activităţii de audit Şchendra Antonia.  
Obiectivul întâlnirii a constat în discutarea pe marginea obiecţiilor şi a propunerilor la proiec-

tul Legii privind auditul situaţiilor financiare, precum şi a relaţiilor de colaborare pe viitor între 
cele două organizaţii profesionale. În acest sens s-a optat pentru o colaborare loială şi construc-
tivă pentru asigurarea calităţii activităţii de audit şi pentru ridicarea permanentă a prestigiului 
profesiei.  
Întâlnirea a condus la semnarea unei Rezoluţii al şedinţei comune cu privire la propunerile asu-

pra Proiectului Legii privind auditul situaţiilor financiare. 
Textul integral al Rezoluţiei – a se vedea pag.15 
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      În perioada septembrie-decembrie 2016 ACAP RM a organizat cursuri de pregătire profe-
sională  pentru auditori şi contabili. De un interes aparte s-au bucurat seminarele tematice 
ACAP RM. În luna octombrie s-a încheiat perioada de desfăşurare a cursurilor pentru partici-
panţii la sesiunea de toamna CAP/CIPA. Tradiţional în lunile noiembrie-decembrie ACAP RM 
a desfăşurat cursurile anuale pentru auditori. 

Astfel procesul de instruire ACAP RM s-a caracterizat prin activităţi educaţionale de mare an-
vergură, printre care: 

• Contabilitatea financiara 1;  
• Drept în RM;  
• Controale fiscale. Protejarea drepturilor şi intereselor contribuabilului: recomandări practi-
ce pentru contabili şi conducători;  
• Politica fiscală pentru anul 2016. Modificările recente privind impozitul pe venit, TVA, 
taxe locale și alte impozite;  
• Principiile contabilității şi impozitării in RM. Lipsuri, perisabilități naturale, furturi de sto-
curi, mijloace fixe și bănești; 
• Contabilitatea financiară 2;  
• Rolul contabilului în procesul de optimizare a lucrului contractual în cadrul întreprinderii;  
• Contabilitatea manageriala 1;  
• Operaţiunile de suspendare, sechestrare şi percepere în mod incontestabil a mijloacelor 
băneşti;  
• Audit şi controlul intern, management financiar în sectorul public al RM;  
• Percheziţia la întreprindere, în oficiu: cum să ne comportăm şi ce trebuie să întreprindem;  
• Curs cumulativ anual pentru auditori;  
• Curs suplimentar pentru auditori;  
• Respectarea legislației muncii în contextul modificărilor și completărilor  Codului Muncii 
și altor acte  legislative;  
• Responsabilitatea pentru încălcările fiscale. Evaziune fiscală – practica de protecţie a con-
tribuabilului;  
• Curs de perfecționare a contabililor în cadrul programului DPC;  
• Reglementări interne contabile ale întreprinderii. 
 

Direcţia de instruire ACAP a organizat procesul de instruire pentru 602 persoane din domeniul 
contabil şi audit.  
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Информация по итогам учебного визита в Молдову 

 
С 24 октября по 4 ноября 2016 г. в Кишиневе с учебным ви-

зитом находилась делегация представителей 7 министерств и ве-
домств Республики Кыргызстан (Министерство финансов Кыргыз-
ской Республики, Министерство образования и науки КР, Мини-

стерство здравоохранения КР, Госу-
дарственный комитет по делам оборо-
ны КР, Государственная таможенная служба при ПКР, 
Счетная палата КР, Фонд обязательного медицинского 
страхования при ПКР). 
Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
Республики Молдова (АСАР РМ) в сотрудничестве с Ми-

нистерством финансов РМ участвовала в организации данного мероприятия. Программа 
визита предусматривала обмен опытом в области внутреннего аудита, финансового ме-
неджмента и контроля в государственном секторе, участие в тренинге «Методика обуче-
ния взрослых слушателей» и проводилась на протяжение 10 учебных дней (80 академи-
ческих часов).  

К проведению мероприятия были привлечены руководители и ведущие специали-
сты Управления по гармонизации системы внутреннего публичного финансового кон-
троля Министерства финансов РМ, Службы по гармонизации финансового управления и 
контроля в государственном секторе, Министерства финансов РМ, Управления внутрен-
него аудита Государственной канцелярия РМ,  Главного Управления по экономике и фи-
нансам министерства Обороны РМ, Таможенной службы при Министерстве финансов 
РМ, Национальной Кассы обязательного социального страхования РМ, Национальной 
Кассы медицинского страхования РМ, лекторы АСАР РМ – 
аудиторы, международные сертифицированные бухгалтера-
практики, доценты кафедры бухгалтерского учета, аудита и 
анализа Молдавской Экономической Академии. 

После обсуждения и анализа ключевых вопросов уча-
стники практического семинара имели возможность обме-
няться мнениями о проблемах и рисках при осуществлении внутреннего аудита, а также 
о ходе реализации соответствующих реформ в Молдове и Кыргызстане.  

 

 
      Comunicate informative 
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Занятия проводились в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участни-
ков, в формате презентации с использованием возможностей программы Power Point и 
современного учебного оборудования. Обсуждение теоретических вопросов сопровожда-
лось разбором, как отдельных деловых ситуаций, так и 
практических примеров (кейсов), что позволило не толь-
ко закрепить полученные знания и навыки, но и снять 
“психологический барьер” при практическом использова-
нии полученного материала. Все участники учебного ви-
зита получили папки с комплектом раздаточных материа-
лов и CD-диск с записью материалов тренинга в элек-
тронном формате и именной сертификат.  

  Для определения эффективности учебного визита коллегам из Кыргызстана было 
предложено оценить актуальность и практическую составляющую учебной программы, 
мастерство тренеров, дидактический материал и организацию обучения посредством ан-
кетного опроса. 

 По отзывам слушателей, все вопросы, рассмотренные в рамках учебного визита 
актуальны в повседневной практике аудиторов, а тренинг ценен практическими примера-
ми, разбором конкретных ситуаций из опыта молдавских коллег, изучением опыта рабо-
ты государственных органов и учреждений по внутреннему аудиту и контролю на местах 
(были организованы ознакомительные визиты в Счетную палату РМ, Таможенную служ-
бу при Министерстве финансов РМ, Национальную Кассу медицинского страхования 
РМ).  Все участники дали высокую оценку мероприятию, отмечая его практическую на-
правленность и профессиональную компетентность лекторов. 

 
 
 

Cursul de instruire   „1C: Contabilitate 8.3” 
 

În perioada 31 octombrie - 04 noiembrie 2016 ACAP RM a 
desfăşurat cursul de instruire   „1C: Contabilitate 8.3”, cu parti-
ciparea colaboratorilor Inspecţiei Financiare din Republica 
Moldova. Evenimentul a fost organizat în incinta Asociaţiei 
Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldo-
va.  

Moderator al cursului de instruire a fost Crăciun Maria, auditor stagiar, lector ACAP.  
La încheierea cursului participanţilor au fost înmânate certificate ACAP de absolvire. 
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Pe data de 30 noiembrie 2016 Asociația Contabililor și 
Auditorilor  Profesioniști din Republica Moldova 
(ACAP), în colaborare cu una din cele mari companii de 
consultanță din Republica Moldova "Brodsky Uskov 
Looper Reed & Partners" (BULR) și Departamentul 
”Contabilitate şi Informatică Economică” a Universității 
de Stat din Moldova au organizat  Conferința cu generi-
cul „Retragerea companiei din zonele de risc: manage-

mentul și optimizarea”.  
 Conferința  a fost susținută de: 
- Partener media Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”; 
- Partener tehnologic ÎS"Fiscservinform"; 
- Compania “KLASSIKA Asigurări” – sponsor al evenimentului. 
 

 În deschiderea evenimentului au fost rostite cuvinte de salut pentru toţi participanții din partea 
organizatorilor:  Marina ŞELARU, directorul executiv al ACAP RM, Ruslan USCOV, Partener 
Administrator al companiei  "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners", Cristina DOLGHI , dr., 
conf. univ., șef departament  "Contabilitate  şi Informatică Economică", USM, Rodica MUS-
TEAȚA, director PP "Monitorul fiscal FISC.md". 
 

 Ideea principală expusă în cadrul conferinței a fost conceptul oportunităţii riscului pentru orga-
nizații, şi anume prezentarea capacităţii de a se dezvolta. 
 

Speakerii au  abordat următoarele subiecte: 
• Managementul riscurilor în cadrul entității în condițiile economiei concurențiale; 
• Optimizarea structurală a întreprinderilor. Metodele de diversificare a riscurilor; 
• Gestiunea securității informaționale și a datelor cu caracter personal ca mijloc de asigurare a 
eficienței business-ului; 
• Situațiile financiare din punct de vedere al atractivității investiționale a companiei; 
• Organizarea păstrării dividendelor  în  instituțiile  financiare  europene de top.   
 

 Cei prezenți la eveniment au aflat și despre importanța raportului financiar în atragerea investi-
torilor și cum se pot crea situații financiare pentru a fi atractivi. 
 

 Alte subiecte s-au referit la importanța auditului intern în determinarea riscurilor, piața asigu-
rărilor din Republica Moldova, indicatorii ce trebuie dezvoltați pentru a avea o imagine bună a 
instituției, păstrarea dividendelor în instituții financiare europene de top. 
 

La eveniment au participat manageri de întreprinderi, directori financiari, contabili, auditori, 
alte persoane interesate de subiect. 
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În perioada septembrie-noiembrie  2016 Asociația Contabililor și Au-
ditorilor Profesioniști din Republica Moldova a organizat cursuri de 
pregătire pentru examenele Programului de Certificare Internațională 
CAP/CIPA (sesiunea de toamnă) la următoarele discipline:  

• Contabilitatea financiară 1 (profesor Grabarovschi L.),  
• Contabilitatea manageriala 1 (profesor  Gavriliuc L.),  
• Dreptul în Republica Moldova (profesori Medveţchi A. şi  Tretiacov O.),  
• Contabilitatea financiară 2 (profesori Moroz S., Ţiriulinicov N., Gavriliuc L., 

Grabarovschi L., Paladi V. , Covaliov- Rusu, G.). 
 
La examenele Programului de Certificare Internațională 
CAP/ CIPA (sesiunea de toamnă 2016) au participat 65 de 
candidați. 
 
Pentru referință: În total la Programul CAP /CIPA în 2016 
au fost instruiți 175 de persoane. 
 
La 31 decembrie 2016 în Republica Moldova sunt înregis-
traţi: 

335 — posesori ai certificatelor CAP; şi 
 23 — posesori ai certificatelor CAP CIPA. 
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Ceremonia de înmânare a certificatelor CAP/CIPA  

pentru contabilii din Republica Moldova  
  
Pe data de 26 decembrie 2016, în sediul ACAP RM, a avut loc Ceremonia de înmânare a certi-
ficatelor CAP/CIPA. La eveniment Preşedintele Asociaţiei Viorel Dandara şi directorul execu-
tiv ACAP RM, Marina Şelaru, au înmânat  certificatele CAP/CIPA aferente Programului de 
certificare internaţională pentru contabili din Republica Moldova următorilor membrii ACAP 
RM: Babin Tatiana, Banaga Rodica, Cuşcenco Ecaterina, Dubcoveţki Iulia, Neagu Alla, 
Raneţcaia Olga, Stratan Alina, Şacun Andrei şi Tcacenco Victoria.   
În discursul său de felicitare Viorel Dandara a evidenţiat importanţa momentului pentru activi-
tatea profesională şi a aspiraţiilor marilor proiecte pentru dezvoltarea şi prosperarea profesiei 
contabile din Republica Moldova.  
La rândul său, directorul executiv ACAP RM, Marina Şelaru, a mulţumit participanţilor pentru 
asiduitatea şi excelenţa cu care au reuşit să treacă prin examenele certificării, menţionând faptul 
că lectorii programului au rămas impresionaţi de nivelul de pregătire şi de cunoaştere a persoa-
nelor, care au finalizat cursul.   
La ceremonia de înmânare a certificatelor au fost prezenţi Svetlana Moroz, director al Comite-
tului pentru educaţie şi certificare, alături de Liudmila Gavriliuc, lector al cursului de instruire 
pentru certificare din cadrul asociaţiei, care au dat o apreciere înaltă participanţilor şi şi-au ex-
primat speranţa că trainingul dedicat certificării a fost util şi important pentru contabilii profesi-
onişti.  
Participanţii programului de certificare CAP/CIPA şi-au exprimat aprecierile legate de profesi-
onalismul lectorilor şi au mulţumit organizatorilor pentru oportunitatea demonstrării nivelului 
profesionist din domeniul contabil. 
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ACAP RM invită 
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IFAC получила награду за вклад  

в развитие профессии  в развивающихся регионах 
 
Международная федерация бухгалтеров в лице ее опера-
ционного директора Алты Принслу (Alta Prinsloo)  получи-
ла награду за вклад в развитие бухгалтерско-аудиторской 
профессии на ежегодной церемонии Accountant & Interna-
tional Accounting Bulletin awards 2016. 

 
Специальная программа развития 
профессиональных аудиторских ор-
ганизаций IFAC помогает им в развивающихся стра-
нах, где профессиональные навыки особенно важны 
для обеспечения прозрачности, надежности и качест-
венного управления. Не раз мы писали о совместных 

программах, которые по поручению Международной федерации бухгалте-
ров крупнейшие британские бухгалтерские ассоциации запускали совместно 
с местными профессиональными объединениями в таких странах как, на-
пример, Уганда, Гана или Нигерия.  
Принимая награду от имени комитета профессионального 
развития PAO и его членов, работающих в развивающихся 
странах, исполнительный директор IFAC Файез Чодхери 
отметил, что ему очень приятно получить эту награду. “Их 
стремление расти и поддерживать свою экономику, стано-
виться устойчивым, самодостаточными профессиональны-
ми аудиторскими организациями – вот что вдохновляет” 
– сказал он. Также Файез Чодхери напомнил о долгосроч-
ной программе, которую IFAC реализует сегодня на средства и по поруче-
нию Департамента международного развития (DFID). Именно в рамках нее 
профессиональные объединения и Великобритании и Ирландии с многолет-
ней историей и безупречной репутацией получили возможность поделиться 
своим опытом с коллегами из развивающихся регионов. 

Источник: GAAP.RU 

Noutăţi  
internaţionale 
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 Новое руководство от IAESB научит правильно 

применять международные  

вступительные требования 
 Совет по международным стандартам бухгалтерского 
образования (IAESB) представил сегодня новое руково-
дство в дополнение к своему стандарту IES 
1 “Вступительные требования к програм-
мам профессионального бухгалтерского образова-
ния” редакции 2014 года. Помимо опубликованного се-

годня общего документа были также представленны следующие вспомога-
тельные материалы: 
◊ Руководство, описывающее факторы, которые необходимо принимать во 
внимание в процессе разработки вступительных требований к программам 
профессионального бухгалтерского образования. Оно же дает представле-
ние об информации, полезной индивидуумам в ходе принятия решений о вы-
боре своей карьеры в качестве профессионального бухгалтера или аудитора; 
◊ Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы, разъясняющие концеп-
ции и терминологию в IAS 1; 
◊ Иллюстративные примеры факторов, которые та или иная образователь-
ная организация может принять во внимание при определе-
нии вступительных требований к программам профессионального бух-
галтерского образования; 
◊ “Перспективы” IAS 1 – здесь подразумеваются факторы, способные оп-
ределить успех того или иного индивидуума с завершением выбранной про-
граммы профессионального бухгалтерского образования. 
Наиболее полезными эти материалы от международного разработчика стан-
дартов могут оказаться профессиональным бухгалтерским организациям и 
провайдерам профессионального бухгалтерского образования, в том чис-
ле университетам, международным благотворительным организациям, пра-
вительственным организациям – тем, для кого IES 1 имеет весомое значение. 
А последовательность в профессиональном обучении во всех странах мира, 
как известно, служит общественным интересам. 
“IES 1 оговаривает всеохватывающий подход к бухгалтерской профессии в 
том смысле, что вступительные требования дают разрешение только тем, у 
кого достаточные шансы на завершение программ профессионального бух-
галтерского образования. Следовательно, организациям 
придется тщательно подумать, какие факторы - личные или 
внешние - могут способствовать успешному завершению, 
чтобы привлекать и удерживать у себя индивидуумов с мак-
симальными способностями и потенциалом” – сказал предсе-
датель IAESB Крис Остин (Chris Austin).  
 

Источник: GAAP.RU 
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ACCA меняет бухгалтерские сертификации  

с учетом меняющихся экономических реалий 
 
Ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров (ACCA) внесла 
существенные изменения в свои профессиональные сертификации уровня 
Master, которые, по их словам, теперь в большей степени отвечают 
“стратегическим вызовам нестабильной экономики 21 столетия”. Речь идет 
о “Strategic Professional level”, то есть экзаменах стратегического профес-
сионального уровня, которые заменят собой просто экзамены профессио-
нального уровня (“Professional level exams”) с сентября 2018 года. Кроме 
того, сообщают о новых модулях по профессиональной эти-
ке и профессиональным навыкам (“Professional Skills”), которые введут в 
действие с октября следующего года.  

 Хелен Бранд (Helen Brand), исполнительный дирек-
тор ACCA: “Наш новаторский реди-
зайн сертификаций ACCA даст студентам ориентирован-
ные в будущее способности и продвинутый набор навы-
ков, обязательные для современных профессиональных 
бухгалтеров, которые определяют будущее глобального 
бизнеса. Мы реализуем новые сертификации, которые от-
вечают запросам на профессиональных бухгалтеров в 21 
столетии, в то же время сохраняя строгие стандарты тех-

нических, этических и профессиональных навыков, которые создала ACCA, 
будучи международным образцом профессиональных сертификаций”. 
И нового: 
Strategic Business Leader – “Стратегический руководитель компании”. Это 
инновационный, основанный на реалистичных бизнес-кейсах экзамен. Сту-
денты получат навыки и опыт, обязательные в современном бизнесе, где 
принимаются и оцениваются решения; 
Strategic Business Reporting – “Стратегическая деловая отчетность”. Новый, 
более углубленный экзамен по финансовой и корпоративной отчетности; 
Ethics and Professional Skills module – модули по этике и профессиональ-
ным навыкам. Модифицированная версия прежних модулей, которые 
ACCA первой среди других профессиональных объединений предложила 
еще в 2008 году. 
Кроме того, пресс-служба сообщает, что в сотрудничестве с Лондонским 
университетом АССА сегодня предлагает первую в мире магистерскую про-
грамму, интегрированную с профессиональной бухгалтерской сертифика-
цией. Уникальное по своей сути соглашение означает, что студенты универ-
ситета имеют теперь возможность обучения по традиционной магистерской 
программе, одновременно сдавая экзамены стратегического профессиональ-
ного уровня. Как вариант, они могут получить магистерскую степень после 
получения сертификации ACCA. 

Источник: GAAP.RU 
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 IASB și-a anunțat prioritățile pentru următorii 5 ani 
 

 

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a publicat pe 
2 noiembrie 2016 concluziile consultării recente referitoare la agenda sa de lu-
cru, precum și Planul de activitate pentru perioada 2017-2021. 
Principala prioritate a activităților IASB până în anul 2021 va fi îmbunătățirea 
eficacității comunicării prin intermediul situațiilor financiare. De asemenea, 
IASB se va concentra în următoarea perioadă și pe finalizarea proiectelor mari 
(cum ar fi noul standard referitor la contractele de asigurări și revizuirea Cadru-
lui conceptual), pe susținerea implementării noilor IFRS-uri și pe restrângerea 
numărului de proiecte de cercetare pentru a asigura finalizarea mai rapidă a 
acestora și a permite părților interesate să se implice mai mult în activitățile 
IASB. 

Sursa: http://ceccar.ro/ro/?p=7000 
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“Синий том” МСФО – 2017  

 
Фонд МСФО сообщает, что “Синий том” 
МСФО последней версии на следующий 2017 год -
 2017 IFRS® Standards (Blue Book) - доступен для ска-
чивания подписчиками электронной систе-
мы eIFRS rofessional. 
Это единственный официальный, притом единый ис-
точник всех положений, выпущенных Советом по 
МСФО, которые будут действовать с 1 января 2017 г. 
Что стоит отметить из нового по сравнению с прошло-
годней версией? 

• Изменения в стандарте IAS 7 (сделанные в рамках “Инициативы по 
раскрытиям”) 
• Изменения в стандарте IAS 12 (признание отложенных налоговых ак-
тивов в отношении нереализованных убытков) 
Сделанные в этом году традиционные улучшения к стандар-
там МСФО цикла 2014-2016, а если конкретнее – корректировки в стан-
дарте IFRS 12 “Раскрытие информации о долях участия в других компа-
ниях”. 
На сайте IASB можно также заказать и печатную копию книги. 

Источник: GAAP.RU 
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Autor  Sanda  Diviricean 

 

 

Schimbă-ți obiceiurile, schimbă-ți viața  
 

Nu știu dacă realizăm din plin cât suntem de ancorați în obișnuințele noastre, cât de mult 

depindem de ele și cum încet, încet acestea ne înfășoară ca o pânză de păianjen pe care nu 

o mai putem rupe. Facem o mulțime de lucruri în mod repetat fără să ne dăm seama, iar la 

un moment dat pur și simplu uităm că mai există și alte lucruri care se pot face, alte locuri 

care se pot vedea, alte emoții care se pot trăi. Apoi spunem că viața devine o rutină, că este 

neinteresantă, plictisitoare etc. Așa să fie? 

Viața e aceeași pentru majoritatea dintre noi, oportunitățile sunt 

aceleași, doar capacitatea de a vedea lucrurile și atitudinea dif-

eră. Ș i avem nenumărate cazuri când oameni care păreau că nu au 

nici o șansă – au reușit, când bolnavi de boli incurabile – s-au 

tratat. Ce au făcut? Au facut altceva, au facut ceva diferit decât au văzut în mediul lor, 

au crezut că se poate altfel și au mers spre acel ceva nou și necunoscut. 

Dalai Lama a spus cuvinte de aur, pe care dacă le pătrunzi o dată, îți 
pot schimba radical viața. “Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un 

obicei, culegi un caracter. Semeni un caracter, culegi un destin.”  Este 

atât de simplu. Destinul nu ne este predeterminat, avem o mulțime de 

căi pe care am putea să mergem. Dacă nu ne place direcția în care mer-

gem și ne dorim o altă soartă, un alt destin, trebuie să începem să 

facem alte lucruri decât cele pe care le-am făcut până acum, să ne 

creăm noi obiceiuri.  
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De exemplu, suntem obișnuiți să ne trezim la ora 7 dimineața, 

dar într-o zi renunțăm la acest obicei și decidem să ne trezim la 

6. La prima vedere nu e mare lucru, doar o oră diferență, dar 

această oră pe zi, înseamnă 360 de ore pe an sau 720 în doi ani. 

Aceste ore care se adaugă în viața noastră, pot face o mare 

diferență. Dacă folosim inteligent acest timp ( pentru exerciții fizice sau meditații de ex-

emplu), doar acest nou obicei introdus în viața de zi cu zi ne poate schimba destinul, ne 

poate face să luăm alte decizii, care ne vor duce spre alte realizări. 

 

Nu este ușor să-ți creezi obiceiuri noi, să ieși din zona de confort. 

Presupune să renunți la orgolii, să treci prin anumite umilințe, să ai 

momente de disperare, de frică, de regret. Dar nu scapi de ele nici 

dacă rămâi pe loc și nu schimbi nimic. Poți să te amăgești o pe-

rioadă și să spui că nu a depins de tine, așa ai fost obișnuit, te-a dominat situația. Poți 
să găsești o mulțime de scuze. Totuși, realitatea rămâne a fi așa cum a spus Dalai Lama, 

dacă vrei un nou destin, începe să-ți schimbi obiceiurile, unul câte unul. Dacă nu vrei să le 

schimbi, nu te plânge de destin, el este în mâinile tale. 

Sursa: http://www.sanda.life 
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Vă doreşte 


