
 
 

Mun.Chişinău  
№ 087 din 21august 2017                                                                                        Conducătorului întreprinderii 

 
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova Vă invită 

 la data de 13-14 septembrie 2017 la seminarul cu genericul: 
"Particularitățile evidenței contabile în alimentația publică: 

 aspecte juridice, contabile și fiscale" 
Program: 

1.Cadrul legislativ și normativ al activității entităților în alimentației publice, inclusiv cele mai recente modificări și 
completări. Cerințe obligatorii față de personalul angajat în entitățile de alimentație publică și răspunderea pentru nerespectarea 
acestora. 
 
2.Principiile generale de organizare a evidenţei contabile în alimentaţia publică. Particularitățile fluxului documentelor în 
contabilitate în cadrul entităților de alimentație publică. Specificul elaborării politicilor contabile în entitățile de alimentaţie publică: 
recomandări de elaborare, aprobare, modificare și aplicare. 
 
3.Specificul calculării prețurilor în alimentaţia publică. Formarea preţului de vânzare și calcularea costurilor produselor în 
alimentația publică. Determinarea costului efectiv în cadrul prestării serviciilor de către unitățile de alimentaţie publică și opțiunile de 
repartizare a costurilor între activități. 
 
4. Evidenţa materiei prime şi produselor finite în cadrul secţiilor de producţie semifabricate, produse de patiserie şi 
alte produse. Documentarea operațiunilor de contabilizare a mișcărilor și soldurilor materiilor prime, materialelor și produselor finite. 
  
5. Structura şi componenţa veniturilor şi cheltuielilor în alimentaţia publică, modul de evidenţa lor şi ajustare. 
Modalitatea de formare a rezultatului financiar pentru perioada de gestiune. 
 
6. Particularităţile efectuării inventarierii în entitățile de alimentație publică: ordinea, termenele de desfășurare, 
documentarea rezultatelor, regulile de constatare a surplusurilor şi lipsurilor de valori materiale, ținând cont de normele perisabilităţii 
naturale. Răspunderea materială a personalului în alimentația publică. Contabilizarea prejudiciului material recunoscut şi/sau 
nerecunoscut de către persoanele vinovate, precum consecințele juridice și fiscale. 
 
7. Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai activității entității de alimentație publică. Implementarea unui 
sistem contabil de gestiune eficient în scopul optimizării impozitării în cadrul activității în entitățile de alimentație publică. 
 
8. Controlul de stat asupra activității entităților de alimentație publică. Instruirea și pregătirea angajaților entității auditate la 
vizitele reprezentanților organelor de control. Încălcări tipice în evidența contabilă, depistate în cadrul efectuării controlului în domeniul 
alimentației publice și consecințele acestora. 
 
9. Întrebări şi răspunsuri.  
 
Formatori: Georgeta Covaliov-Rusu -  contabil-practician,CAP; АССА DipIFR, lеctоr ACAP 
                   Olga Donciu - contabil-practician, CAP,  magistru în drept,, lеctоr ACAP 
 
Costul de participare: (Seminarul este scutit de TVA): Seminar  -   1750  MDL. Pentru membrii АСАР - reduceri 10%.  
Seminarul va avea loc pe adresa: Chişinău, str. M. Varlaam 65 of. 439.  Începutul seminarului –9.00 

 
Înregistrarea se face în baza ordinului de plată sau cu plata în numerar în ziua petrecerii seminarului  

– 13 septembrie 2017 până la 9.00. 
Înscrierea la seminar la tel: 02254-14-21, 54-14-95 fax: 022 54-14-95 info@acap.md, www.acap.md 

Rechizite bancare AO ACAP RM: 
Cod fiscal – 1009620000664, Codul IBAN – MD24VI222400011100344MDL 

BC Victoriabank SA, filiala 11, Codul băncii – VICBMD2X883 
Cu respect, 
Director Executiv ACAP RM                                          Şelaru Marina 
 
Ex. Gaci NataliaTel. 022-54-14-95, 022-54-14-21 

 


