
 
 

 
 Program:  

1. Actele normative și legislative ce reglementează aspectele metodologice, modul de 
organizare și ținerea contabilității la entități. 
 

2. Modul de corectare a erorilor în documentele primare și registrele contabile. 
3. Particularitățile ținerii evidenței contabile la întreprinderile de construcţie. 
4. Particularitățile tinerii contabilității și impozitării în comerț. 
5. Particularitățile ținerii evidenței contabile la întreprinderile de producere. 
6. Situațiile financiare. Corectarea erorilor perioadei curente și a anilor precedenți, 

reflectarea acestor operațiuni în contabilitate. 
7. Particularitățile calculării contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu Legea 

bugetului de stat pentru anul 2017 – 2018. 
8. Particularitățile administrării primei de asigurare obligatorie de asistența medicală pentru 

anul 2018. 
9. Particularitățile calculării TVA și accizelor în conformitate cu Legea bugetului de stat  

pentru anul 2017 – 2018. 
10. Modul de aplicare a impozitelor locale pentru anul 2017-2018. 

 
Cursul constituie din 2 părţi: 
Partea I. Evidența contabilă pentru diverse companii din diverse ramuri de activitate.  
                                                                                           - 21 noiembrie –14 decembrie 2017 

Partea II. Modificările fiscale în RM pentru anul 2017        - 18 ianuarie   –   9 februarie 2018 
 
Document de finalizare: Certificat ACAP RM, 42 ore academice 
Lectori: auditori, contabili-practic, specialiștii principali IFPS al Republicii Moldova. 
Costul de participare: (Cursuri este scutit de TVA)   -    3 000 MDL. 
 

Pentru membrii АСАР - reduceri 10%.   
Cursuri va avea loc la adresa: Chişinău, str. M. Varlaam 65 of. 439  în fiecare marţi şi joi 
începând cu ora 18:00.  

Înregistrarea se face în baza ordinului de plată sau cu plata în numerar 
 în ziua petrecerii cursului – 21 noiembrie, până la 18.00. 

 
Înscrierea la curs la tel: 022 54-14-21, 54-14-95, cursuri@acap.md 

 
Rechizite bancare AO ACAP RM: 

Cod fiscal – 1009620000664, Codul IBAN – MD24VI222400011100344MDL 
BC Victoriabank SA, filiala 11, Codul băncii – VICBMD2X883 

 
 
Ex. Gaci Natalia Tel. 022-54-14-95, 022-54-14-21 

 

Mun.Chişinău  
№ 126 din 3 noiembrie 2017                                                                     Conducătorului întreprinderii 

 
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 

Vă invită în perioada 21 noiembrie - 9 februarie 2018 
 la cursuri de perfecţionare în cadrul Programului DPC 


