
 
 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova  
organizează în perioada octombrie -decembrie 2017 

Cursuri de instruire profesională continuă a auditorilor pentru anul 2017 
 

PROGRAM (40 ore DPC): 
1. ISA 505 ”Confirmări externe ale soldurilor” 

 
2. ISA 520 ”Proceduri analitice” 

 
3. ISA 560 ”Evenimente ulterioare” 

 
4. ISA 570 ”Principiul continuităţii activităţii” 

 
5. ISRS 4400 „Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informaţiile financiare”   

 
6. Particularități specifice in organizarea si contabilitatea costurilor activităților 

auxiliare, aplicabilitatea metodelor contemporane de calculație a costurilor.   
 

7. Particularitatile calcularii contributiilor de asigurari sociale si primelor de asistenta         
medicala pe anul 2017. 

 
  8. Analiza financiară (analiza ratelor financiare; utilizarea și limitele analizei ratelor financiare; analiza 

rentabilității; analiza structurii surselor de finanțare și independenței financiare a entității; analiza 
 capitalului propriu;analiza surselor împrumutate) 

 
9. Insolvabilitatea întreprinzătorilor - persoane fizice şi juridice. 

 
10. Unele aspecte ale impozitării conform ultimelor modificări şi completări ale Codului 

Fiscal al Republica Moldova. 
 

Orarul cursurilor de perfecţionare anuală a auditorilor 

Data Ora Limba de 
instruire 

9,10 şi 17,18, noiembrie 2017;  15,16 şi 19, 20 decembrie 2017  9:00 - 17:00 rusă 
20, 21 şi 26, 27 octombrie 2017;  1, 2 şi 7, 8 decembrie 2017  9:00 - 17:00 română 

 
Document de finalizare a cursului: Certificat ACAP RM, 40 ore DPC conform Programului aprobat de 
către Ministerului Finanţelor RM pentru anul 2017. 
Costul de participare: (Cursul este scutit de TVA) - 3350 MDL. Pentru membrii АСАР - reduceri 10%.  

Instruirea va avea loc pe adresa: Chişinău, str. M. Varlaam 65, of. 439. 
 

Înregistrarea se face în baza ordinului de plată sau cu plata în numerar 
 în ziua desfășurării cursului până la 9.00. 

 
Înscrierea la tel: 022 54-14-21, 54-14-95, 22-19-25, fax: 022 54-14-95, info@acap.md 

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

BC Victoriabank SA, filiala 11, Codul băncii – VICBMD2X883 
 
 
 
 
 
Ex. Gaci N. Tel. 022-54-14-95, 022-54-14-21 


