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        Acest Buletin Informativ este o publicaţie a 

Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesi-

onişti din Republica Moldova. Reproducerea 

parţială sau integrală a conţinutului Buletinului 

Informativ se va face doar cu acordul scris al 

ACAP RM. 

 

 

Opiniile exprimate în articolele publicate în Buletinul ACAP RM, ca şi responsa-

bilitatea ştiinţifică şi juridică privind conţinutul acestora aparţin în exclusivitate 

autorilor. 

Director executiv ACAP RM: Natalia Zlatina 

Responsabil de ediţie: Viorica Rusu, Manager Relaţii cu membrii. 

Opiniile, întrebările, sugestiile şi recomandările Dvs. le aşteptăm la adresa  

m. Chişinău, str. Varlaam, 65, of.434. 

Tel.: 022-54 14 95,  

        e-mail: info@acap.md; web: www.acap.md 

mailto:info@acap.md
http://www.acap.md
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Calitatea  

de membru  

 

INTRODUCERE 

 

Stimaţi membrii ACAP RM! 

Să fim uniți şi activi pentru profesia ce o slujim! 

Bun venit la ediția buletinului informativ ACAP din mai  2019.  

Între obiectivele сe vizează consolidarea în-

crederii membrilor în activitatea ACAP RM 

se enumeră: integrarea acestora în sistemul 

și practica europeană prin asistența asociați-

ei cu privire la transpunerea și aplicarea re-

glementărilor europene în domeniu; creșterea 

calității serviciilor asociației, inclusiv prin 

perfecționarea programelor anuale de studiu și a tematicilor de interes; îmbu-

nătățirea comunicării dintre ACAP RM și alte organisme/instituții profesionale 

din țară și la nivel internațional, precum și publicarea periodică a buletinului 

informativ ACAP RM, ca unul dintre cele mai eficace instrumente din arsenalul 

de comunicare. Vom opta în continuare pentru ca aceste activități să capete o 

intensitate și mai mare în interesul profesioniștilor contabili și auditori – mem-

brii  ACAP RM. 

Astfel ultima lună de primăvară a adus activități interesan-

te în palmaresul istoricului ACAP RM prin participarea la 

evenimente naționale (ședințe de lucru la Ministerul Finan-

țelor) și internaționale (întâlnirea Rețelei de Calitate a Au-

ditului (QAN) și Conferința Internațională „Codul Etic - 

baza profesiei contabile și audit: provocări și oportuni-

tăți"), organizarea evenimentelor educaționale, precum și 

lansarea invitației pentru evenimentele asociației pentru 

luna iunie, etc. La capitolul „Noutăți internaționale” am trecut în revistă  ulti-

mele știri parvenite de la organizațiile internaționale: IFAC, IASB, FASB, etc, 

iar la capitolul  „Noutăți editoriale” – oferta CECCAR, organism profesional, 

privind noul material profesional util – o broșură în format electronic ce conți-

ne traducerea în limba română a standardului IFRS 17 Contracte de asigurare, 

si a IFRIC 23 Incertitudini în privința tratamentelor impozitului pe profit. 

 
În încheiere venim cu înalte cuvinte de apreciere pentru susținerea și prezența 

Dvs în viața și activitatea ACAP RM, dorindu-vă o vară frumoasă și fructuoa-

să! 

Cu respect, Direcţia Executivă ACAP RM 



 4 

 

   
B

U
L

E
T

IN
 I

N
F

O
R

M
A

T
IV

 A
C

A
P

  
 

Evenimentul lunii 

 

Profesioniștii din domeniul contabilității și al auditului s-au întrunit 

pentru a discuta provocările și oportunitățile implementării IFRS 16 

Contracte de leasing. 

În data de 15 mai 2019 membrii ACAP RM și 

ACCA au participat la seminarul de instruire 

profesională cu genericul ”Provocări și opor-

tunități legate de implementarea IFRS 16 Con-

tracte de leasing”.  

Evenimentul, organizat în baza bunei colaborări între două organisme 

profesionale, s-a desfășurat la hotelul Radisson Blu Leogrand Chișinău 

și a fost moderat de Andreia Stanciu, Director ACCA Europa de Sud-Est 

și Natalia Zlatina, Director executiv ACAP RM. 

Scopul seminarului a constat în prezentarea principa-

lelor provocări pentru entități în contextul aplicării 

prevederilor IFRS 16 Contracte de leasing, precum și 

familiarizarea cu cele mai bune practici întru soluțio-

narea practică a situațiilor generate de modificările 

acestui standard. Participanții la seminar au benefici-

at de profesionalismul trainerului evenimentului 

Cristina Guțu, Directorul KPMG Training Academy România, FCCA. 

La finele evenimentului cei prezenți au făcut schimb de opinii și contac-

te, adresând înalte aprecieri și mulțumiri reprezentantului KPMG pentru 

prezentarea cu o încărcătură practică și foarte interesantă, precum și aso-

ciațiilor pentru organizare și sprijinul acordat în perfecționarea compe-

tențelor profesionale. 
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Comunicat informativ 

 

La 14 mai 2019 auditorii - membrii juri-
dici ACAP RM  au participat la atelierul 
de lucru cu tema ”Menținerea sistemului 
propriu de control al calității”, organizat 
de ACAP RM în comun cu Serviciul Pre-
venirea și Combaterea Spălării Banilor 
(SPCSB).   

Formatorii evenimentului (dna Oxana Gisca, șef al 
SPCSB; dl Igoris Krzeckovslis, Înalt Consilier UE, 
dl Dorin Condrat, inspector principal al SPCSB si 
dna Antonia Șchendra, inspector pe Controlul Calitătii 
în cadrul ACAP RM) s-au axat, în special,  pe: 
    Modul de completare și transmitere a formularului 
special privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub 
incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea 
spălării banilor și finanțării terorismului, nr. 308 din 
22.12.2017 (anexa nr.18 la ordinul nr. 18 din 08.06.2018); 
  Exemple practice privind identificarea activităților sau tranzacțiilor 

suspecte; 
 Metode și exemple practice de identificare a beneficiarului efectiv; 
 Discuții privind constatările de neconformare cu ISA, înregistrate în 

procesul inspecțiilor de control al calității. 

Cei prezenți la eveniment au făcut schimb de opinii cu 
privire la identificarea beneficiarului efectiv, inclusiv și 
alte subiecte de interes pentru entitățile raportoare. 
  
La eveniment au participat 20 de persoane, reprezen-
tând astfel 17 entități de audit. 
 

Evenimentul prezintă o continuare a dialogului dintre SPCSB și entitățile 

de audit prin prisma activității profesionale desfășurate și implementarea 
prevederilor legale la nivel practic. 
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NOUTĂȚI LEGISLATIVE  

MO Nr. 159-161 
din 03 mai 

Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanțelor 
nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achi-
tare şi evidenţă a plăților la bugetul public național prin sis-
temul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 
2019” (nr. 66, 19 aprilie 2019) 
 

MO Nr. 162-166 
din 10 mai 

Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor 
în Ordinul nr.122/2015 (nr. 64, 18 aprilie 2019) 
 

Ordin privind completarea Planului de conturi contabile în 
sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind eviden-
ța contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, 
aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28 
decembrie 2015 (nr. 67, 19 aprilie 2019) 
 

Ordin сu privire la executarea punctului 43 din Regulamen-
tul privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor 
internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței 
administrative reciproce în materie fiscală, aprobat prin Ho-
tărârea Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018 (nr. 71, 
25 aprilie 2019) 
 

MO Nr. 167-170 
din 17 mai 

Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Fi-
nanțelor nr. 118 din 28 august 2017 (nr. 72, 26 aprilie 2019) 
 

MO Nr. 178-184 
din 31 mai 

Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor 
nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achi-
tare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sis-
temul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 
2019” (nr. 81, 24 mai 2019) 
 

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova 
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FELICITĂRI membrilor noi  
 Conform Deciziei Consiliului Director ACAP RM din 29 mai  au fost 

aprobați următorii membri noi:  

Spînu Aurelia, Calinovscaia Natalia, Ptașnic Irina, 

Pânzaru Mariana, Lupașco Andrian, Pogorelova 

Elena, Gîrneț Tamara, Mocrousov Elena, Calalb 

Aurelia și Osadcenco Alexandr. 

Bun venit în Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din     

Republica Moldova! 

 

MO Nr. 162-166 
din 10 mai 

Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea 
în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 
decembrie 2018 (nr. 164, 5 aprilie 2019) 
 

Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura 
de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat (nr. 
194, 25 aprilie 2019) 
 

MO Nr. 178-184 
din 31 mai 

Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența 
contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 sep-
tembrie 2017 (nr. 216, 17 mai 2019) 
 

Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017 (nr. 225, 23 mai 
2019) 
 

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat 
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Activitatea profesională 
 

În data de 13 mai ACAP RM a participat la ședința de lucru cu privire la 

discutarea strategiei și a Planului de acțiuni privind instruirea contabili-

lor din sectorul public. La eveniment, organizat la Ministerul Finanțelor, 

au participat reprezentanții ministerului  Angela Voronin – șeful Direcția 

Trezoreria de Stat și Svetlana Plăcintă – șeful Secției Metodologie al Di-

recției Trezoreria de Stat, precum și colaboratorii Centrului de Tehnolo-

gii Informaționale în Finanțe Diana Axenti-Grosu – șeful Direcției gene-

rale administrarea și prestarea serviciilor publice și Natalia Nogai – șeful 

Centrului de Instruire în Finanțe. 

În cadrul întrunirii s-au discutat strategia 

și Planul de acțiuni privind instruirea 

contabililor din sectorul public și studie-

rea Standardelor Internaționale de Conta-

bilitate pentru sectorul Public (IPSAS) cu 

referire la oferta proiectului PULSAR— 

instruirea formatorilor pentru cursurile în 

domeniul contabilității din sectorul public 

și aplicarea IPSAS.    

Evenimentul se înscrie în trendul ascendent al relațiilor bilaterale cu in-

stituțiile partenere ale ACAP RM. Astfel asociația continue să valorifice 

reprezentarea intereselor consolidate ale comunității contabile și de audit 

prin conlucrare cu ministerele și organele de resort. 
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16-17 mai , Amsterdam, Olanda  

întâlnirea de lucru în cadrul Rețelei de Calitate a Auditului (QAN) 

În perioada 16-17 mai 2019, la Amster-

dam, s-a desfăşurat o nouă întâlnire a 

Reţelei de Calitate a Auditului (QAN), 

organizată de către Institutul Contabililor 

Autorizați din Olanda (NBA). La întâlni-

rea de lucru au participat reprezentanţi ai 

organismelor de supraveghere şi ai orga-

nismelor profesionale competente în domeniul auditului statutar din 

Marea Britanie, Polonia, Grecia, Malta, Olanda și din alte state din Eu-

ropa Centrală și de Est.  

Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldo-

va a fost reprezentată la acest eveniment de către Vladimir Dolghi, Vice

-președinte  al Consiliului Director ACAP RM.  

În data de 16 mai 2019 audito-

rii – membrii ACAP RM au 

participat la sesiunea de instrui-

re privind verificarea cheltuieli-

lor in cadrul Programului Ope-

rațional Comun (POC) Bazinul 

Mării Negre 2014-2020, eveni-

ment organizat de către Autoritatea de Management a POC BMN în 

colaborare cu Secretariatul Tehnic Comun (STC) și Technical Sup-

port to the Implementation and Management of ENI CBC Program-

mes (TESIM). 

În cadrul acestei instruiri experții  STC și TESIM au prezentat obi-

ectivele programului Black Sea Basin, prin determinarea rolului auto-

rităților moldovenești în ENI CBC, precum și aspectele ce țin de ro- 
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lul, sarcinile și responsabilitățile auditorilor (controlorilor), metodele 

de verificare, regulile de eligibilitate și modul de utilizare a plat-

formei de monitorizare electronică (EMS).  

Implementarea programului Bazinului Mării Negre pentru perioada 2014-

2020 face parte din cooperarea transfrontalieră a Uniunii Europene (CBC) 

în cadrul Instrumentului european de vecinătate (ENI), care necesită coo-

perare nu numai între practicienii proiectului, ci și din partea autorităților 

implicate în administrarea programului. Astfel scopul general al instruirii - 

de a consolida capacitățile auditorilor (controlorilor) selectați de a desfășu-

ra în mod eficient procesul de verificare a cheltuielilor din cadrul Progra-

mului – a fost realizat inclusiv și datorită participării reprezentanților insti-

tuțiilor naționale implicate, din care fac parte Ministerul Finanțelor, Consi-

liul de Supraveghere Publica a Auditului, etc. 

Activitatea controlorilor in cadrul programului ENI CBC este 
reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 576 din  19.07.2017 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea 

programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Euro-

peană. 

21 mai, Chișinău 

Întâlnirea de lucru la Ministerul Finanțelor 

INFORMATIV 

In data de 21 mai ACAP RM a participat la Ministerul Finanțelor la ședin-
ța de lucru privind aspectele problematice aferente evidenței amortizării 
mijloacelor fixe în scopuri fiscale.  

În cadrul ședinței au fost expuse multiplele probleme cu care se confruntă 
comunitatea contabilă în urma procesului de tranziție de la metoda de cal-

cul a amortizării mijloacelor fixe conform art. 26 și 27 CF RM la metoda 
liniară prevăzută de art.26/1 CF RM.  

O atenție sporită a fost acordată necesității modificării sau elaborării unui 
nou Regulament privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe 
în scopuri fiscale, aprobat prin hotărârea Guvernului 
nr.289/2007.  Discutarea proiectului noului Catalog a mijloacelor fixe și 

imobilizărilor necorporale  va avea loc în cadrul unei noi ședințe de lucru.   

Ca rezultat, s-a decis de a propune spre consultare publică noile proiecte 

de acte normative, ce au drept scop alinierea modului de calcul a amorti-
zării mijloacelor fixe în scopuri fiscale la realitățile economice ale entități-
lor din RM.       



 11 

 

   B
U

L
E

T
IN

 IN
F

O
R

M
A

T
IV

 A
C

A
P

  
21 mai, Moscova, Federația Rusă 

Conferința Internațională  

„Codul Etic - baza profesiei contabile și audit: provocări și oportunități" 

În data de 21 mai, la Moscova, ACAP RM a participat 
la Conferința Internațională „Codul Etic - baza profe-
siei contabile și audit: provocări și oportunități", orga-
nizată de către Federația Internațională a Contabililor 
IFAC în comun cu „Uniunea Auditorilor din Rusia", 
Universitatea de Finanțe din Moscova, Institutul  Con-
tabililor și Auditorilor Profesioniști din Rusia și Insti-
tutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor 
ICAEW.  

Organizarea evenimentului cu tema dată a fost generată de specificul 
actual: schimbările tehnologice rapide, precum și introducerea pe sca-
ră largă a tehnologiilor digitale electronice, creează schimbări și în 
domeniul  raportării financiare. Astfel noua realitate provoacă atât au-
torii rapoartelor, cât și profesioniștii din domeniu, obligându-i să re-
flecteze asupra esenței activităților lor și a rolului lor în societate. În 
condițiile schimbării, etica determină baza, care asigură atât relevanța 
profesiei, cât și criteriile pentru luarea deciziilor cheie. 

Astfel evenimentul s-a concentrat pe dezbaterea chestiunilor tematice 
a aspectelor etice, luând în considerare aplicarea practică a principii-
lor etice în contextul provocărilor moderne pentru profesia de contabil 
și auditor, digitalizarea economiei, a proceselor tehnologice și econo-
mice exponențiale, care afectează cerințele utilizatorilor de informații 
financiare, precum și rolul și sarcinile contabililor și auditorilor într-o 
epocă a schimbărilor globale.  

La conferință ACAP RM a avut o prezentare în 
cadrul sesiunii plenare nr. 1 „Cerințe etice pen-
tru profesie: probleme de implementare și apli-
care în regiunea eurasiatică”. 

Sesiunea plenară nr. 2 s-a focusat în jurul temei „Comportamentul etic 
în era digitală. Probleme cheie etice pentru profesia din Eurasia gene-
rate de schimbările tehnologice și cele mai bune metode de răspuns la 

schimbare: probleme de implementare și aplicare în regiunea Eura-
sia”. 

Conferința a reunit reprezentanți ai organizațiilor 
profesionale de contabilitate din Rusia, Kazah-
stan, Uzbekistan, Lituania, etc, precum și persoa-
ne din conducerea organismelor internaționale 

profesionale, ce reglementează profesia contabilă. 
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22 mai, Chișinău 

Masa rotundă „Consolidarea rolului organizațiilor profesionale ale contabili-
lor și auditorilor din regiunea eurasiatică” 

Ulterior Conferinței din 21 mai, IFAC a organizat la 
Moscova o Masa rotundă cu tema „Consolidarea rolu-
lui organizațiilor profesionale ale contabililor și audi-
torilor din regiunea eurasiatică”, la care a participat 
ACAP RM.  

În cadrul evenimentului re-
prezentanții IFAC s-au refe-
rit la dezvoltarea profesiei și soluționarea 
aspectelor practice de participare a organi-
zațiilor profesionale la cooperarea internați-
onală și cu privire la aspectele definite de 
Regulamentul privind aderarea la IFAC.  

Un moment important al evenimentului 
a constituit semnarea Acordului privind 
organizarea grupului regional  Confe-
derația Eurasiatică a organizațiilor 
profesionale de auditori și contabili 
încheiat între organizațiile profesionale 
ca Asociația Contabililor și Auditorilor 
Profesioniști din Republica Moldova, 
Camera Auditorilor din Republica Ka-
zahstan, Uniunea auditorilor din Rusia, 
Consiliul Camerei Auditorilor din Uzbekistan și Asociația 
Managerilor Financiari Profesioniști. Cu scopul susținerii și îmbunătă-
țirii rolului și importanței organizațiilor profesionale, în baza acestui 
acord părțile vor coopera în vederea sporirii în continuare a statutului 
profesiei prin participarea la elaborarea și difuzarea de standarde, ori-
entări și alte documente IASB, prin promovarea dezvoltării unor ori-
entări etice, tehnice și educaționale comune pentru profesia din regiu-
ne, prin sprijinirea convergenței standardelor profesionale naționale și 
internaționale, prin identificarea și raportarea aspectelor care afectează 
profesia și elaborarea de propuneri pentru soluționarea acestor proble-
me, prin oferirea unei platforme eficiente pentru schimbul de informa-
ții și cele mai bune practici privind aspectele tehnice, cadrul de regle-
mentare și principiile de guvernanță corporativă, inclusiv și de  infor-
mații importante relevante cu privire la profesie, etc.  

Această acțiune se înscrie în demersurile ACAP RM de identificare a  
noilor oportunități de dezvoltare profesională pentru membri.  
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ACTIVITATEA EDUCAȚIONALĂ  

Organizarea evenimentelor educaționale rămâne o prioritate constantă în activitatea aso-

ciației, astfel formarea și dezvoltarea competențelor profesionale ale membrilor ACAP 

RM asigura acestora atingerea de performanțe scontate. Prin urmare, orientarea tematică 

a seminarelor și cursurilor conform solicitărilor parvenite din partea membrilor a deter-

minat departamentul de instruire ACAP RM să realizeze, în luna mai, următoarele acti-

vități educaționale: 

Seminare tematice: 

 Aplicarea corectă legislației muncii prin prisma modificărilor recente inclusiv pe 
domeniul legislației muncii, normelor de securitate și sănătate în muncă; 

 Modificările recente operate în legislația civilă în anul 2019; 

 Табличные редакторы (MS Excel, Google Sheets и LibreOffice Calc) для 
финансовых директоров, аналитиков и экономистов; 

 Организация оптимального документооборота в бухгалтерском учете: 
правовые аспекты; 

 Новое в гражданском законодательстве Республики Молдова для 
предпринимателя, бухгалтера, менеджера; 

 Обзор последних изменений в трудовом законодательстве Республики 
Молдова 

Cursuri de pregătire pentru examenele în cadrul programului CIPA 

 Impozitarea în Republica Moldova; 

 Управленческий учет 1; 

 Финансовый учет 1; 

Cursuri de formare inițială 

 Bazele contabilităţii şi fiscalităţii; 

 Основы бухгалтерского учета и налогообложения; 

 1C:Contabilitate. Versiunea 8.3. 

Evenimentele educaționale au oferit participanților un suport metodologic privind edifi-

carea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice. 

La sfârșitul fiecărui seminar, participanții au făcut comentarii, și-au exprimat opiniile 

referitor la temele discutate, dar și au primit răspunsurile de rigoare.  

În luna mai la evenimentele educaționale ACAP RM au participat 182 profesioniști. 
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informativ 

 

 

CAP/CIPA ÎN  MOLDOVA 
  

        În perioada aprilie-mai 2019 ACAP RM a organizat cursuri de pregătire pentru 

examenele Programului de Certificare Internațională CAP/CIPA (sesiunea de vară).  

       Astfel  pentru  examenele din vară al Programului de 

Certificare Internațională CAP/CIPA este deschisă: 

 Înregistrarea de bază - 14 mai - 14 iunie 2019; și 

 Înregistrarea târzie - 15 iunie - 21 iunie 2019. 

ORARUL EXAMENELOR CAP/CIPA în 2019 

Luna Data CAP CIPA 

Iunie/Iulie 

САР/CIPA 

28 iunie Impozite Managementul Financiar 

29 iunie Contabilitatea Managerială 1 Audit 

30 iunie Contabilitatea Financiară 1 Contabilitatea Managerială 2 

1 iulie   Dreptul Contabilitatea Financiară 2 

Noiembrie 

САР/CIPA 

22 noiembrie Contabilitatea Managerială 1 Audit 

23 noiembrie   Dreptul Managementul Financiar 

24 noiembrie Contabilitatea Financiară 1 Contabilitatea Managerială 2 

25 noiembrie Impozite Contabilitatea Financiară 2 

 

                                                           Programul de examinare CAP/CIPA                                           
- abrevierea denumirii engleze a nivelurilor de calificare CAP (Certified 
Accounting Practitioner) și CIPA (Certified International Professional Ac-
countant). 

Titularii certificatelor CAP/CIPA au dreptul de a alipi denumirea certifica-
tului la semnătura sa, ceea ce corespunde practicii internaționale. Programul 
de examinare CAP/CIPA este utilizat în  multe produse de certificare, cum 
ar fi CIPA, SNC și alte programe  de certificare.  

Începând cu decembrie 2012, examenele CAP / CIPA                              
sunt utilizate pentru calificare la cele cinci examene din certificările  

britanice ACA și CFAB ale Institutului de Contabilitate Autorizată din Anglia 
și Țara Galilor (ICAEW). 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi51rKpnK_iAhXE6qQKHeyaC1EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.acap.md%2From%2Fnews%2Forarul-cursurilor-CIPA-primavara-2018%2F&psig=AOvVaw2B6X4ttipKJsnTFVJTR_P2&ust=155861735905979
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Filicovscaia Eleonora 1 iunie  Andronachii Larisa 14 iunie 

Cosolovschi Ion 1 iunie  Plotean Ludmila 15 iunie 

Caldare Irina 1 iunie  Pinzari Artur 15 iunie 

Bolbot Olga 1 iunie  Rîmbu Cristina 15 iunie 

Alexeeva Oxana 1 iunie  Spînu Aurelia 16 iunie 

Oleinic Alexandru 1 iunie  Russu Aliona 16 iunie 

Zapolschi Angela 2 iunie  Frumusachi Ludmila 17 iunie 

Porcescu Galina 2 iunie  Rotaru Tatiana 17 iunie 

Ciolac Vasile 2 iunie  Cucoş Dumitru 18 iunie 

Svirina Olga 3 iunie  Eni Polina 18 iunie 

Cebotari Vitalie 3 iunie  Cupcic Svetlana 18 iunie 

Ojog Valentina 4 iunie  Gugnina Svetlana 18 iunie 

Cernit Cristina 5 iunie  Rusnac Irina 19 iunie 

Breazgunova Marina 5 iunie  Danii Arina 20 iunie 

Toderica Svetlana 5 iunie  Țugulea Elena 20 iunie 

Arșer Tatiana 5 iunie  Vasilciuc Ludmila 20 iunie 

Volcova Elena 6 iunie  Ixari Cristina 21 iunie 

Sorochina Irina 6 iunie  Gladencaia Irina 21 iunie 

Ţapu Tatiana 6 iunie  Ştefîrţă Marta 21 iunie 

Izman Valentina 6 iunie  Nistiriuc Ana 22 iunie 

Michicin Cristina 7 iunie  Mîtcu Elena 23 iunie 

Şterebeţ Cristina 7 iunie  Creciun Irina 23 iunie 

Andrieș Irina 7 iunie  Nepritvorionnaia Lilia 23 iunie 

Şeremetieva Marina 7 iunie  Cernigovscaia Natalia 23 iunie 

Comanici Natalia 7 iunie  Mantea Andrei 24 iunie 

Mitrofanov Ghenadie 8 iunie  Grosu Aurica 25 iunie 

Oleinic Malvina 8 iunie  Craveţ Elena 25 iunie 

Taner Ozcandan 8 iunie  Vihodet Larisa 25 iunie 

Roşca Vladimir 8 iunie  Şchendrea Nina 25 iunie 

Atamanschi Alexandra 10 iunie  Nagacevschi Oxana 25 iunie 

Chiciuc Anatoli 10 iunie  Ursu Ala 26 iunie 

Anghel Tatiana 10 iunie  Piveni Anna 26 iunie 

Beleţchi Vera 10 iunie  Dolghi Vladimir 26 iunie 

Vicol Dan 11 iunie  Costin Ludmila 27 iunie 

Soltan Maria 11 iunie  Radeanu Otilia 27 iunie 

Usataia Tatiana 11 iunie  Şitov Radu 27 iunie 

Suhovici Ana 12 iunie  Leahovcenco Alexandru 28 iunie 

Morarenco Artur 12 iunie  Bugaescu Elena 28 iunie 

Cacean Vladimir 12 iunie  Zabulica Elena 28 iunie 

Bajureanu Ala 13 iunie  Lisenco Igor 28 iunie 

Cuscenco Ecaterina 13 iunie  Şveţ Larisa 28 iunie 

Şaraeva Larisa 13 iunie  Danilescu Rodica 28 iunie 

Capriş Nadejda 13 iunie  Bergheu Svetlana 28 iunie 

Daranuta Natalia 13 iunie  Bunescu Doina 29 iunie 

Marulea Rodica 13 iunie  Dubineanschi Tatiana 29 iunie 

Mardari Elena 14 iunie  Nichitoi Cristina 30 iunie 

Stimați membrii ACAP RM – omagiați în iunie! 

Colectivul Direcției Executive Vă adresează sincere felicitări, dorindu-vă sănătate, 

succese, bunăstare, performanțe și prosperare!  La Mulți Ani FERICIȚI! 
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Pentru a sprijini adoptarea și punerea în 
aplicare a Codului Etic la nivel mondial,  
Consiliul pentru Standarde Internaționale 
de Etică pentru Contabili   (IESBA ) va lan-
sa  eCode - un produs inovativ digital, care 
oferă profesioniștilor contabili un nou mod 
de a se angaja în conformitate cu  Codul 
internațional de etică (inclusiv Standardele 
Internaționale de Independență) 
 
Pentru a introduce aplicarea corectă a eCode, Consiliul pentru Standarde 
Internaționale de Etică pentru Contabili   (IESBA ) vă invită să partici-
pați la un webinar de 30 de minute, care se va desfășura pe 12 iunie 
2019, miercuri, la ora 10 EST. 
 
În timpul webinarului, membru IESBA Brian Friedrich  va explica viziu-
nea Comitetului pentru produsul eCode și va oferi o descriere scurtă pen-
tru a demonstra structura, caracteristicile și funcționalitatea acestuia. Nu 
ratați această ocazie, pentru a afla mai multe despre acest produs. 
Pentru a vă înregistra, faceți clic pe link-ul de mai jos pentru: 
Miercuri 12 iunie th 2019 , la ora 10 EST 

 
Mai multe informații despre Codul este disponibil la IESBA de  site - ul 
web .  
   
Dacă aveți întrebări despre acest webinar, vă rugăm să contactați e - mail 
Carla Vijian . 

Invitația de participare la Webinarul privind lansarea 
eCode  

Sursa: ifac.com 

https://www.ifac.org/bio/brian-friedrich
https://attendee.gotowebinar.com/register/187562788109208076
http://www.ethicsboard.org/revised-and-restructured-code-ethics
http://www.ethicsboard.org/revised-and-restructured-code-ethics
mailto:CarlaVijian@ethicsboard.org
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Американский Совет по стандартам финансовой отчетности (FASB) 

выпустил сегодня предварительный вариант очередного обновления 

к стандартам, которое должно упростить учет налогов на прибыль. 

Прокомментировать упрощения составители и пользователи отчет-

ности по US GAAP могут до 28 июня.  

Общие требования к учету, оговариваемые 

стандартами из раздела Topic 740 “Налоги 

на прибыль”, избавят от некоторых специ-

фических исключений. Как следствие, ком-

паниям более не придется анализировать, 

распространялось ли на них в течение от-

четного периода какое-либо из исключений, например:  

 По применению “метода прироста” в учете распределения нало-

говых поступлений в течение отчетного периода 

 По принятию в расчет базовых различий в случае смены владе-

ния иностранных инвестиций 

 (Для промежуточных отчетных периодов) по учету потерь с нача-

ла года до текущей даты, превысивших ожидаемые потери, в рас-

чете налогов на прибыль.  

Кроме того, обновление к стандартам также улучшит качество при-

менения действующего руководства по учету налогов на прибыль в 

отношении:  

 Налогов на франшизы, частично основывающихся на доходах 

 Транзакций с правительством, которые приводят к увеличению 

налоговой базы для гудвилла 

 Отдельной финансовой отчетности юрлиц, не подпадающих под 

налогообложение 

 Вступивших в силу в течение промежуточных отчетных перио-

дов законодательных изменений  

Никаких новых требований к учету, которые не были бы уже огово-

рены стандартами раздела Topic 740, FASB не предлагает. Сами из-

менения, как и ранее, вводятся в рамках общей инициативы по 

“точечному” упрощению американской системы финансовой отчет-

ности.  

FASB упрощает учет налогов 

на прибыль 

Sursa: gaap.ru 

https://fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176172652976&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176172652976&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://gaap.ru/news/157783/
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  План работы Совета по международным стандартам финансовой отчет-

ности на ближайшие месяцы формально не оговаривал выхода ежегод-

ных улучшений МСФО в этом месяце, несмотря на то, что руководство 

организации ранее на это намекало. Однако слово в этот раз ему уда-

лось сдержать, потому что официальный сайт IASB сообщает о готов-

ности узконаправленных корректировок за период 2018-2020 гг. к четы-

рем МСФО, которые традиционно вносятся каждый год единым набо-

ром и не требуют каждый по отдельности запуска под себя отдельного 

проекта разработки.  

В отличие от “редакторских корректировок”, где речь идет скорее об ис-

правлении ошибок и опечаток, здешние исправления уже могут влиять 

на смысловое значение формулировок, чтобы не допускать в дальней-

шем неправильного применения стандартов в учетной практике. Также 

разработчики устраняют смысловые конфликты противоречащих друг 

другу требований.  

Довольно часто исправления добавляются в стандарты после проведе-

ния Комитетом по Интерпретациям МСФО работы над специфически-

ми вопросами, которые направляют ему на рассмотрение. По статисти-

ке, в большинстве случаев оказывается, что для решения той или иной 

практической ситуации инструментария действующих стандартов в их 

нынешнем виде вполне достаточно, и запускать отдельные проекты по 

доработке МСФО Совету нет нужды.  

Ежегодные изменения вносятся в этот раз в четыре стандарта:  

IFRS 1 “Первое применение МСФО”. Упрощено применение междуна-

родных стандартов финансовой отчетности дочерними предприятиями, 

переходящими на МСФО впервые, если материнская организация уже 

их использует; 

IFRS 9 “Финансовые инструменты”. Уточняется вопрос принятия в 

расчет комиссий при оценке условий нового или модифицированного 

финансового обязательства на случай его списания; 

Совет по МСФО представил    

ежегодные улучшения к           

стандартам 

https://gaap.ru/news/157856/
https://gaap.ru/news/157836/
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Во вторник, 21 мая, состоялось 

очередное заседание Совета по 

аудиторской деятельности, в ходе 

которого был принят ряд очень 

важных решений. На первом плане 

выделяется принятая новая редак-

ция Кодекса этики для аудиторов, 

оговаривающего ключевые прин-

ципы аудиторской деятельности 

(честность, объективность, профессиональная компетентность и 

должная тщательность, конфиденциальность, профессиональное 

поведение), что это собой подразумевает, и ответственность аудито-

ров за нарушение принципов.  

На сайте финансового ведомства размещена обновленная версия, 

которая вступает в силу с 15 июня этого года. Именно такой вари-

ант принятия будет предложен всем саморегулируемым организа-

циям аудиторов, а АНО “Единая аттестационная комиссия” предло-

жат осуществить меры по совершенствованию вопросов по теме 

профессиональной этики, призванных проверить знание кандидата-

ми Кодекса профессиональной этики аудиторов на квалификацион-

ном экзамене.  

Одобрена новая редакция        

Кодекса этики для аудиторов 

Иллюстративные примеры в довесок к IFRS 16 “Аренда”. Измене-

ния внесены в примеры, чтобы устранить недопонимание относи-

тельно арендных стимулов; 

IAS 41 “Сельское хозяйство”. Требования по измерению справедли-

вой стоимости в IAS 41 приведены в большее соответствие с требо-

ваниями в других стандартах МСФО.  

 

Отметим, что это пока что предварительный вариант ежегодных 

улучшений, прокомментировать который будет возможность до 20 

августа.    

Sursa: gaap.ru 

Sursa: gaap.ru 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=127549
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Noul standard internațional IFRS 17 privind contractele 

de asigurare disponibil acum și în limba română 

IFRS 17 Contracte de asigurare a fost elaborat de Consiliul pentru Stand-

arde Internaționale de Contabilitate pentru a înlocui standardul interimar 

IFRS 4 și a ajuta investitorii și alte persoane să înțeleagă mai bine ex-

punerea la risc, profitabilitatea și pozițiile financiare ale asigurătorilor. 

IFRS 4 acorda companiilor o dispensă prin care le permitea să continue 

contabilizarea contractelor de asigurare utilizând standardele naționale de 

contabilitate, ceea ce a avut ca rezultat un număr mare de abordări difer-

ite. În consecință, era dificil pentru investitori să compare performanța 

financiară a unor companii similare. IFRS 17 rezolvă problemele de com-

parabilitate create de IFRS 4, impunând contabilizarea tuturor contract-

elor de asigurare într-o manieră consecventă, atât în beneficiul investi-

torilor, cât și în beneficiul companiilor de asigurări. Obligațiile asociate 

contractelor de asigurare vor fi contabilizate utilizând valorile curente, în 

loc de costul istoric. Informațiile vor fi actualizate cu regularitate, fur-

nizând informații mai utile pentru utilizatorii situațiilor financiare. 

Corpul Experților Contabili și Contabililor 
Autorizați din România vă pune la dis-
poziție un nou material profesional util – o 
broșură în format electronic ce conține tra-
ducerea în limba română a noului standard 
emis de Fundația IFRS în 2017, IFRS 17 
Contracte de asigurare, si a IFRIC 23 In-
certitudini în privința tratamentelor im-
pozitului pe profit. 

 



 23 

 

 

   B
U

L
E

T
IN

 IN
F

O
R

M
A

T
IV

 A
C

A
P

  
Președintele IASB, Hans Hoogervorst, a declarat: „Sectorul asigurărilor 

joacă un rol esențial în economia globală și, prin urmare, este extrem de 

important să se furnizeze participanților de pe piață informații de înaltă 

calitate cu privire la performanța financiară a asigurătorilor. IFRS 17 înlo-

cuiește multitudinea de abordări actuale cu o abordare unitară, care va 

oferi investitorilor și altor persoane interesate informații comparabile și 

actualizate”. 

Având în vedere varietatea de metode contabile folosite astăzi, în unele 

țări vor exista modificări mai mari decât în altele odată cu introducerea 

noului standard. 

IFRS 17 va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021, însă companiile pot 

aplica standardul mai devreme. 

Al doilea material inclus în broșura electronică, IFRIC 23 Incertitudini în 

privința tratamentelor impozitului pe profit, a fost elaborat ca o inter-

pretare privind IAS 12 Impozitul pe profit, pentru a specifica modul de 

prezentare a incertitudinii în ceea ce privește contabilizarea impozitelor pe 

profit. 

Comitetul pentru Interpretări IFRS a elaborat IFRIC 23 pentru a trata po-

tențialele neclarități legate de modul în care legislația fiscală se aplică 

unei anumite tranzacții sau circumstanțe ori de măsura în care o autoritate 

fiscală va accepta tratamentul fiscal utilizat de o companie. IAS 12 Im-

pozitul pe profit specifică modul de contabilizare a impozitelor curente și 

amânate, dar nu și modul în care trebuie reflectate efectele incertitudinii. 

 

Broșura în format electronic poate fi achiziționată de pe site-ul 

www.librarie.ceccar.ro. 

Sursa: ceccar.ro 

http://www.librarie.ceccar.ro/
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