
                                                                                         

Comunicat de presă

3 MARTIE 2011, orele 9:30, Hotel „Leogrand &Convention Center”
CONFERINŢA internaţională ştiinţifico-practică: „PROFESIA DE AUDIT: PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE”

AAuuddiittoorruull::
- este un medic, care supraveghează starea sănătăţii companiei sale;
- este un arbitru pe ring, care urmăreşte respectarea regulilor de joc;
- este un tălmaci, care transpune limbajul colegilor în limbaj financiar

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (АСАР RM) şi ACCA (Association of Chartered 
Certified Accountants) a organizat la 3 martie curent Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu tema: „Profesia 
de audit: provocări şi perspective”. 

Scopul Conferinţei a fost găsirea unor soluţii la problemele specifice Republicii Moldova, reieşind din experienţa 
organelor, autorităţilor şi instituţiilor specializate din România, Ucraina, Federaţia Rusă, Olanda, şi a altor state în 
domeniu. 

La Conferinţă au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor 
al Republicii Moldova, ai Curţii de Conturi, Comisiei Naţionale a 
Pieţei Financiare, Băncii Mondiale, reprezentanţi ai instituţiilor 
publice locale şi centrale, ai organizaţiilor profesionale de profil 
naţionale şi internaţionale, asociaţiilor profesionale, precum şi 
reprezentanţi şi conducători ai firmelor de audit şi consulting. 

Vorbitorii din ţările participante ca Olanda, România, Ucraina, 
Federaţia Rusă şi Moldova şi-au împărtăşit îngrijorările cu referire 
la menţinerea interesului public al profesiei de audit şi la 
problemele echilibrului auditului între reglementarea de stat şi cea 
a asociaţiilor profesionale în scopul deservirii interesului public. 

Dezbaterile s-au axat pe viziuni de dezvoltare a profesiei de audit 
din punctul de vedere al entităţilor internaţionale (IFAC /Federaţia 
Internaţională a Contabililor/, Uniunea Europeană, Banca 
Mondială, etc.) şi în baza directivelor europene, reglementărilor de 
stat, prezentate de Ministerul Finanţelor, şi a viziunilor asociaţiilor 
profesionale în domeniu (ACCA, ACAP, РКА, CAFR, Royal NIVRA, 
etc.).

Lucrările Conferinţei au contribuit la înţelegerea de către membrii 
comunităţii a valorilor profesionale şi căilor posibile de dezvoltare a 
profesiei pe viitor. 

Propunem atenţiei Dvs. un fragment al discursului Dnei Andreia 
Stanciu, Director ACCA Europa de Sud-Est: “Organizarea şi co-organizarea de astfel de evenimente este afirmarea 
credinţei ACCA în importanţa auditului şi în special în aptitudinile deosebite pe care auditorul le aduce într-o 
companie, importanţa care sprijină stabilitatea economică. Ca membru deplin al IFAC, ACAP are experienţa şi 



                                                                                         
instrumentele necesare pentru a promova valoarea auditului, şi mă bucur că ACCA este partener ACAP în organizarea 
acestei conferinţe şi a multor altora în Republica Moldova.”

În discursul său, Dl Veaceslav Ciobanu, a menţionat: „Aspiraţiile europene ale Republicii Moldova ne cer să ne 
conformăm cerinţelor Uniunii Europene în domeniul contabilităţii şi auditului.

De ce are nevoie Republica Moldova pentru a răspunde cerinţelor
europene?

Dacă ar fi să răspund foarte pe scurt – În primul rând de voinţă. De 
voinţa de a schimba situaţia, de voinţa organelor abilitate ale 
statului, în primul rând a Ministerului finanţelor, de a considera 
aceste reforme ca o prioritate a zilei. De voinţa de a convinge şi 
Guvernul, Parlamentul ţării, societatea, că reformele în domeniul 
nostru de activitate sunt o prioritate pentru dezvoltarea 
ascendentă a ţării noastre. 

Astăzi este o nouă încercare să iniţiem o discuţie despre 
problemele existente şi căile de dezvoltare a profesiei de audit din 
ţara noastră. În acest scop am invitat la această conferinţă 
reprezentanţi ai profesiei de audit din patru ţări: România, Ucraina, 
Olanda şi Rusia.

Petrecerea acestei conferinţe pentru ţara noastră este foarte 
oportună. De mai mult timp se cer noi motivaţii de dezvoltare a 
profesiei. Auditorii, companiile de audit se află într-o situaţie de 
aşteptare, în pragul unor schimbări, care ar putea să impulsioneze 
dezvoltarea auditului în Republica Moldova.” 

În cadrul Conferinţei au fost înmânate 22 certificate de membru - persoană juridică a ACAP RM, precum şi 9 certificate 
CAP şi CIPA. 

Sursa web: http://www.acap.md/rom/news/102/

Evenimentul este organizat cu sprijinul companiilor 
KPMG Moldova şi PricewaterhouseCoopers (PwC) Moldova



                                                                                               

Despre ACCA:
ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) este cel mai mare corp profesional contabil internaţional, care are în acelaşi timp şi cea mai rapidă creştere cu 404,000 
de studenţi şi 140,000 de membri în 170 de ţări. Avem ca scop oferirea calificărilor de prim rang persoanelor dedicate, abile şi ambiţioase din întreaga lume, care doresc o carieră plină 
de satisfacţii în contabilitate, finanţe şi management.

Reputaţia ACCA se bazează pe cei peste 100 de ani de experienţă în furnizarea calificărilor contabile şi financiare. Pentru Republica Moldova, biroul local s-a înfiinţat în martie 2006, cu sediul la Bucureşti şi 
reprezintă un număr de aproximativ 180 studenţi şi membri.

ACCA are o colaborare îndelungată cu ACAP, cu care a încheiat inclusiv acorduri de cooperare, precum şi cu Ministerul Finanţelor din Republica Moldova, care recunoaşte calificarea de auditor financiar, 
calificarea ACCA şi Diploma în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (DipIFR) a ACCA.

Despre ACAP RM:
ACAP RM (Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova) este o asociaţie profesională, obştească, necomercială, de interes public, recunoscută de mai multe corpuri 
profesionale internaţionale. Avem ca scop oferirea programelor de certificare de înaltă calitate, de dezvoltare profesională continuă pentru contabili şi auditori, şi promovarea celor 800 membri ai ACAP prin 
calitatea serviciilor, educaţie, etică, precum şi prin respectarea obligaţiunilor de membru al IFAC.

Misiunea ACAP pe parcursul a 15 ani de activitate este aceea de a servi interesul public, de a întări profesia contabilă şi de a contribui la dezvoltarea unei economii puternice prin elaborarea şi promovarea 
aderenţei la standardele profesionale de înaltă calitate.

ACAP RM este membru deplin al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), membru asociat al FIDEF(Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones), membru deplin al ECCAA 
(Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors), ş.a.

Evenimentul este organizat cu sprijinul companiilor 
KPMG Moldova şi PricewaterhouseCoopers (PwC) Moldova

Despre KPMG:
KPMG este prezenta pe piaţa din Republica Moldova din anul 1997, furnizând  servicii de audit, asistenţă fiscală şi consultanţă în afaceri. 

Cele 4 litere K-P-M-G, arată utilizatorului şi pieţei faptul ca situaţiile financiare au fost analizate de către un auditor care este dedicat permanent celor mai înalte standarde profesionale, 
cu o echipă care oferă cele mai bune servicii şi menţinându-ne cu stricteţe independenţa. Numele şi reputaţia noastră sunt bine cunoscute în Republica Moldova.

Pornind de la baza noastră tradiţională de audit şi servicii de conformitate, ne-am extins pentru a deveni o firmă de servicii profesionale complexe, furnizând servicii adaptate, specifice 
anumitor domenii, pentru a răspunde nevoilor clienţilor, indiferent dacă aceştia sunt clienţi multinaţionali sau locali. Datorită metodologiilor şi capabilităţilor oferite de reţeaua internaţională 
KPMG (care are birouri în 146 de ţări şi 140,000 de specialişti angajaţi), KPMG Moldova poate furniza clienţilor noştri avantajele unor resurse vaste de aptitudini şi experienţe, 
beneficiind în acelaşi timp de o înţelegere profundă a pieţei şi realităţilor economice specifice Republicii Moldova.

KPMG Moldova s-a afiliat la KPMG România in anul 2001. Ambele sunt firme membre ale reţelei globale KPMG International Cooperative (“KPMG International”), o entitate elveţiană. 
Fiecare societate KPMG este din punct de vedere legal o entitate separată şi distinctă şi se descrie ca atare.

KPMG a fost un lider al firmelor de servicii profesionale, care şi-a adaptat serviciile în funcţie de domeniile specifice ale economiei şi care se concentrează în continuare asupra furnizării 
unor servicii coordonate, de calitate, organizaţiilor din cinci domenii principale de activitate: Servicii Financiare, Pieţe de Consum, Pieţe Industriale, Industria Informaţiilor, Comunicaţii şi 
Divertisment, Infrastructură, Guvern şi Sănătate.

Despre PwC:
PwC (www.pwc.com/ro) oferă servicii de audit financiar, consultanţă fiscală şi consultanţă pentru afaceri, specializate pe diferite sectoare pentru a contribui la crearea unui mediu de afaceri favorabil şi a 
genera un plus de valoare pentru clienţii săi şi pentru toţi factorii implicaţi. Cei peste 161,000 de angajaţi ai firmei din 154 de ţări îşi valorifică gândirea, experienţa şi expertiza pentru a oferi perspective noi şi 
soluţii practice pieţei.

PwC a apărut pe piaţa din Republica Moldova în 1996 şi dispune actualmente de 46 colaboratori. PwC Moldova este parte a reţelei PwC România - liderul pieţei de consultanţă din această ţară, fiind 
prezentă pe piaţa din România din 1991. Firma oferă o gamă completă de servicii de consultanţă companiilor locale şi multinaţionale, precum şi instituţiilor publice.  Are  18 Parteneri care conduc o echipă de 
650 specialişti, operând printr-o reţea de cinci birouri în Bucureşti, Timişoara, Cluj, Constanţa şi Chişinău.

„PwC” semnifică reţeaua de firme membre ale PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Fiecare dintre acestea este persoană juridică cu statut independent şi nu 
acţionează ca agent al PwCIL sau a oricărei alte firme membre. PwCIL nu furnizează nici un fel de servicii clienţilor. PwCIL nu este responsabilă pentru actele sau omisiunile nici unei 
alte firme membre şi nici nu-şi poate exercita controlul sau judecata profesională pentru a le obliga în nici un fel. Nici o firmă membră nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru 
actele sau omisiunile nici unei alte firme membre, nici nu poate să-şi exercite controlul asupra altei firme, sau să oblige altă firmă sau PwCIL în vreun fel. 
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        Auditorul:  


· este un medic, care supraveghează starea sănătăţii companiei sale;


· este un arbitru pe ring, care urmăreşte respectarea regulilor de joc;


· este un tălmaci, care transpune limbajul colegilor în limbaj financiar



Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (АСАР RM) şi ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a organizat la 3 martie curent Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu tema: „Profesia de audit: provocări şi perspective”. 


Scopul Conferinţei a fost găsirea unor soluţii la problemele specifice Republicii Moldova, reieşind din experienţa organelor, autorităţilor şi instituţiilor specializate din România, Ucraina, Federaţia Rusă, Olanda, şi a altor state în domeniu. 


La Conferinţă au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, ai Curţii de Conturi, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Băncii Mondiale, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi centrale, ai organizaţiilor profesionale de profil naţionale şi internaţionale, asociaţiilor profesionale, precum şi reprezentanţi şi conducători ai firmelor de audit şi consulting. 


Vorbitorii din ţările participante ca Olanda, România, Ucraina, Federaţia Rusă şi Moldova şi-au împărtăşit îngrijorările cu referire la menţinerea interesului public al profesiei de audit şi la problemele echilibrului auditului între reglementarea de stat şi cea a asociaţiilor profesionale în scopul deservirii interesului public. 


Dezbaterile s-au axat pe viziuni de dezvoltare a profesiei de audit din punctul de vedere al entităţilor internaţionale (IFAC /Federaţia Internaţională a Contabililor/, Uniunea Europeană, Banca Mondială, etc.) şi în baza directivelor europene, reglementărilor de stat, prezentate de Ministerul Finanţelor, şi a viziunilor asociaţiilor profesionale în domeniu (ACCA, ACAP, РКА, CAFR, Royal NIVRA, etc.).


Lucrările Conferinţei au contribuit la înţelegerea de către membrii comunităţii a valorilor profesionale şi căilor posibile de dezvoltare a profesiei pe viitor. 


Propunem atenţiei Dvs. un fragment al discursului Dnei Andreia Stanciu, Director ACCA Europa de Sud-Est: “Organizarea şi co-organizarea de astfel de evenimente este afirmarea credinţei ACCA în importanţa auditului şi în special în aptitudinile deosebite pe care auditorul le aduce într-o companie, importanţa care sprijină stabilitatea economică. Ca membru deplin al IFAC, ACAP are experienţa şi instrumentele necesare pentru a promova valoarea auditului, şi mă bucur că ACCA este partener ACAP în organizarea acestei conferinţe şi a multor altora în Republica Moldova.”


În discursul său, Dl Veaceslav Ciobanu, a menţionat: „Aspiraţiile europene ale Republicii Moldova ne cer să ne conformăm cerinţelor Uniunii Europene în domeniul contabilităţii şi auditului. 


De ce are nevoie Republica Moldova pentru a răspunde cerinţelor europene? 


Dacă ar fi să răspund foarte pe scurt – În primul rând de voinţă. De voinţa de a schimba situaţia, de voinţa organelor abilitate ale statului, în primul rând a Ministerului finanţelor, de a considera aceste reforme ca o prioritate a zilei. De voinţa de a convinge şi Guvernul, Parlamentul ţării, societatea, că reformele în domeniul nostru de activitate sunt o prioritate pentru dezvoltarea ascendentă a ţării noastre. 


Astăzi este o nouă încercare să iniţiem o discuţie despre problemele existente şi căile de dezvoltare a profesiei de audit din ţara noastră. În acest scop am invitat la această conferinţă reprezentanţi ai profesiei de audit din patru ţări: România, Ucraina, Olanda şi Rusia.

Petrecerea acestei conferinţe pentru ţara noastră este foarte oportună. De mai mult timp se cer noi motivaţii de dezvoltare a profesiei. Auditorii, companiile de audit se află într-o situaţie de aşteptare, în pragul unor schimbări, care ar putea să impulsioneze dezvoltarea auditului în Republica Moldova.” 


În cadrul Conferinţei au fost înmânate 22 certificate de membru - persoană juridică a ACAP RM, precum şi 9 certificate CAP şi CIPA. 


Sursa web: http://www.acap.md/rom/news/102/ 
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Despre ACCA:
ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) este cel mai mare corp profesional contabil internaţional, care are în acelaşi timp şi cea mai rapidă creştere cu 404,000 de studenţi şi 140,000 de membri în 170 de ţări. Avem ca scop oferirea calificărilor de prim rang persoanelor dedicate, abile şi ambiţioase din întreaga lume, care doresc o carieră plină de satisfacţii în contabilitate, finanţe şi management.

Reputaţia ACCA se bazează pe cei peste 100 de ani de experienţă în furnizarea calificărilor contabile şi financiare. Pentru Republica Moldova, biroul local s-a înfiinţat în martie 2006, cu sediul la Bucureşti şi reprezintă un număr de aproximativ 180 studenţi şi membri.



ACCA are o colaborare îndelungată cu ACAP, cu care a încheiat inclusiv acorduri de cooperare, precum şi cu Ministerul Finanţelor din Republica Moldova, care recunoaşte calificarea de auditor financiar, calificarea ACCA şi Diploma în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (DipIFR) a ACCA.


Despre ACAP RM:
ACAP RM (Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova) este o asociaţie profesională, obştească, necomercială, de interes public, recunoscută de mai multe corpuri profesionale internaţionale. Avem ca scop oferirea programelor de certificare de înaltă calitate, de dezvoltare profesională continuă pentru contabili şi auditori, şi promovarea celor 800 membri ai ACAP prin calitatea serviciilor, educaţie, etică, precum şi prin respectarea obligaţiunilor de membru al IFAC. 


Misiunea ACAP pe parcursul a 15 ani de activitate este aceea de a servi interesul public, de a întări profesia contabilă şi de a contribui la dezvoltarea unei economii puternice prin elaborarea şi promovarea aderenţei la standardele profesionale de înaltă calitate.



ACAP RM este membru deplin al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), membru asociat al FIDEF(Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones), membru deplin al ECCAA (Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors), ş.a. 
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Despre KPMG:
KPMG este prezenta pe piaţa din Republica Moldova din anul 1997, furnizând  servicii de audit, asistenţă fiscală şi consultanţă în afaceri. 



Cele 4 litere K-P-M-G, arată utilizatorului şi pieţei faptul ca situaţiile financiare au fost analizate de către un auditor care este dedicat permanent celor mai înalte standarde profesionale, cu o echipă care oferă cele mai bune servicii şi menţinându-ne cu stricteţe independenţa. Numele şi reputaţia noastră sunt bine cunoscute în Republica Moldova.



Pornind de la baza noastră tradiţională de audit şi servicii de conformitate, ne-am extins pentru a deveni o firmă de servicii profesionale complexe, furnizând servicii adaptate, specifice anumitor domenii, pentru a răspunde nevoilor clienţilor, indiferent dacă aceştia sunt clienţi multinaţionali sau locali. Datorită metodologiilor şi capabilităţilor oferite de reţeaua internaţională KPMG (care are birouri în 146 de ţări şi 140,000 de specialişti angajaţi), KPMG Moldova poate furniza clienţilor noştri avantajele unor resurse vaste de aptitudini şi experienţe, beneficiind în acelaşi timp de o înţelegere profundă a pieţei şi realităţilor economice specifice Republicii Moldova.



KPMG Moldova s-a afiliat la KPMG România in anul 2001. Ambele sunt firme membre ale reţelei globale KPMG International Cooperative (“KPMG International”), o entitate elveţiană. Fiecare societate KPMG este din punct de vedere legal o entitate separată şi distinctă şi se descrie ca atare.



KPMG a fost un lider al firmelor de servicii profesionale, care şi-a adaptat serviciile în funcţie de domeniile specifice ale economiei şi care se concentrează în continuare asupra furnizării unor servicii coordonate, de calitate, organizaţiilor din cinci domenii principale de activitate: Servicii Financiare, Pieţe de Consum, Pieţe Industriale, Industria Informaţiilor, Comunicaţii şi Divertisment, Infrastructură, Guvern şi Sănătate. 



Despre PwC:
PwC (www.pwc.com/ro) oferă servicii de audit financiar, consultanţă fiscală şi consultanţă pentru afaceri, specializate pe diferite sectoare pentru a contribui la crearea unui mediu de afaceri favorabil şi a genera un plus de valoare pentru clienţii săi şi pentru toţi factorii implicaţi. Cei peste 161,000 de angajaţi ai firmei din 154 de ţări îşi valorifică gândirea, experienţa şi expertiza pentru a oferi perspective noi şi soluţii practice pieţei.



PwC a apărut pe piaţa din Republica Moldova în 1996 şi dispune actualmente de 46 colaboratori. PwC Moldova este parte a reţelei PwC România - liderul pieţei de consultanţă din această ţară, fiind prezentă pe piaţa din România din 1991. Firma oferă o gamă completă de servicii de consultanţă companiilor locale şi multinaţionale, precum şi instituţiilor publice.  Are  18 Parteneri care conduc o echipă de 650 specialişti, operând printr-o reţea de cinci birouri în Bucureşti, Timişoara, Cluj, Constanţa şi Chişinău.


„PwC” semnifică reţeaua de firme membre ale PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Fiecare dintre acestea este persoană juridică cu statut independent şi nu acţionează ca agent al PwCIL sau a oricărei alte firme membre. PwCIL nu furnizează nici un fel de servicii clienţilor. PwCIL nu este responsabilă pentru actele sau omisiunile nici unei alte firme membre şi nici nu-şi poate exercita controlul sau judecata profesională pentru a le obliga în nici un fel. Nici o firmă membră nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru actele sau omisiunile nici unei alte firme membre, nici nu poate să-şi exercite controlul asupra altei firme, sau să oblige altă firmă sau PwCIL în vreun fel. 
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