
 
 
 
 

 

 
TEMATICA abordată : 

1. Aspecte generale cu privire la contabilitatea: 
- mijloacelor cu destinație specială; 
-  mijloacelor nepredestinate; 
- contribuțiilor fondatorilor și membrilor; 
- altor venituri și cheltuieli, cu excepția celor din activitatea economică; 
-  veniturilor și cheltuielilor din activitatea economică. 
2. Particularitățile contabilității aferente: 
- recunoașterii, evaluării, exploatării și ieșirii imobilizărilor corporale și necorporale procurate din 
diverse surse; 
- înregistrării stocurilor și altor active circulante pe surse de intrare și direcții de utilizare. 
3. Contabilitatea capitalului propriu: 
- corecțiile rezultatelor anilor precedenți; 
- excedentul net (deficitul net) al perioadei de gestiune; 
- fondurile: 
4.  Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, inclusiv: 
- etapele  premergătoare  întocmirii  situațiilor  financiare; 
- modul de întocmire și prezentare a informaţiei în: 
 bilanț; 
 situația de venituri și cheltuieli; 
 situația modificărilor surselor de finanțare; 
 nota explicativă. 
- aprobarea, semnarea și prezentarea situațiilor financiare; 
- reformarea bilanțului. 
5. Prevederile legislației muncii pentru organizațiile necomerciale. 
6. Modul de impozitare a veniturilor din activitatea statutară, inclusiv economică. 
7.  Modul de impozitare a venitului nerezidentului în cadrul activității statutare. 
8. Politici contabile ale organizațiilor necomerciale. 
9. Modul de impozitare a veniturilor din activitatea statutară, inclusiv economică. 
10.  Modul de impozitare a venitului nerezidentului în cadrul activității statutare. 
 
Tarif de participare (Seminarul este scutit de TVA)  - 950 MDL. Pentru membrii АСАР- reduceri 10%. 

Tariful include mapa de lucru, suport de seminar, pauzele de cafea. 
Seminarul va avea loc la adresa: mun.Chişinău, str. M. Varlaam 65, of. 439.  

Înregistrarea se face în baza ordinului de plată sau cu plata în numerar  
în ziua petrecerii seminarului. Începutul seminarului – 9:00. 

Înscrierea o puteți efectua la telefon: 022 54-14-21, fax: 022-54-14-95 
                                                        www.acap.md , info@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                       Zlatina Natalia    
     
 
Ex. Gaci Natalia 
Tel. 022-54-14-95, 022-54-14-21 

 

Mun. Chişinău  
№ 009 din  30 ianuarie 2018                                                                   Către conducătorul entității 
 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 
Vă invită să participați la 6 martie 2018 la seminar-practicum: 

“Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale”  


