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AVIZ 

privind proiectul Legii Contabilității 

 

 

       AO Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP RM) Vă prezintă propuneri și opiniile membrilor 

expuse cu privire la noul Proiect al Legii Contabilității. 

      Anexat găsiți Sinteza obiecțiilor și propunerilor la Proiectul Legii Contabilității (Anexa – 2 file). 

 

     Cu deosebit respect, 

 

      Dr.Viorel DANDARA     Marina ŞELARU   

Preşedintele ACAP RM     Director executiv ACAP RM  

 

 

 

 

 
Ex. Antonia Șchendra,  

         tel. 022-54-14-95 



 

 

 

 

Anexa la Avizul privind proiectul Legii Contabilității nr.302 din 19.12.2016 

SINTEZA 

rezultatelor examinării obiecțiilor și propunerilor ACAP la noul Proiect al Legii contabilității 

 

Numărul şi conţinutul articolelor din noul Proiect de lege Propunerile de modificare şi completare Expunerea explicită a motivelor şi argumentul 
propunerilor de modificare şi completare 

1 2 3 

Articolul 5. Sisteme de ținere a contabilității și 
standardele de contabilitate . 
 

(11) Entitățile prevăzute la alin. (1) – (3) pot ține 
contabilitatea și întocmi situații financiare în baza IFRS. 

 

 

Articolul 5. Sisteme de ținere a contabilității 
și standardele de contabilitate . 
 
(11) Entitățile menționate la alin. (1) și (3) pot 
ține contabilitatea și întocmi situații financiare 
în baza IFRS sau IFRS pentru ÎMM - uri. 

 
 
 
 

În opinia noastră acordarea opțiunii de aplicare a IFRS 
pentru IMM-uri: 

 va oferi entităților micro, mici și mijlocii din Republica 
Moldova posibilitatea de a implementa unele din cele 
mai bune practici recunoscute pe plan internațional 
în domeniul raportării financiare ; 

 va oferi entităților micro, mici și mijlocii oportunități 
de dezvoltare și integrare la nivel regional și global 

 va impulsiona dezvoltarea profesiei contabile în 
Republica Moldova inclusiv prin creșterea numărului 
de profesioniști contabili și auditori cu experiență în 
aplicarea IFRS-urilor, capabili să ofere servicii 
competitive la nivel regional și global (offshoring de 
servicii) 

Articolul 8. Organele de reglementare a contabilității și 
competența acestora 

(1) Ministerul Finanțelor 

f) poate delega responsabilitățile de elaborare a 
actelor normative din domeniul contabilității unui 
organ de contabilitate și raportare financiară. 

Articolul 8. Organele de reglementare a 
contabilității și competența acestora 

(1) Ministerul Finanțelor 
f) propunem de stipulat cărui organ anume 
(spre exemplu organ profesional) și care va fi 
mecanismul de delegare. 

 

Articolul 18.Obligațiile și drepturile entității privind 
ținerea contabilității și raportarea financiară: 

 
(6) Contabilul-șef sau altă persoană împuternicită de 

organizarea și conducerea contabilității entității, cu 
excepția entității de interes public, trebuie să aibă studii 
superioare sau profesionale tehnice postsecundare 
economice.  

 
 

Articolul 18.Obligațiile și drepturile entității 
privind ținerea contabilității și raportarea 
financiară: 
 

(6) Contabilul-șef sau altă persoană 
împuternicită de organizarea și conducerea 
contabilității entității, cu excepția entității de 
interes public, trebuie să aibă studii 
superioare sau profesionale tehnice 
postsecundare economice și 5 ani stagiu în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
(7) Contabilul - șef sau altă persoană împuternicită de 

organizarea și conducerea contabilității entității de interes 
public trebuie să aibă studii economice superioare. 

domeniul contabilității 
 

(7) se cere definirea cerințelor față de 
posturile de contabil-sef la entitățile de 
interes public si anume: 
un contabil-șef al entității de interes public 
trebuie să fie membru al unui corp 
profesional membru IFAC și să fie titular al 
unor certificări profesionale recunoscute pe 
plan global a căror curiculă presupune 
cunoaștere la un nivel avansat a IFRS."  

 

 
 

(7) Această propunere vine în sprijinul și în spiritul 
prevederilor prezentului proiect de lege și a 
propunerilor de îmbunătățire de mai sus: 

 entitățile de interes public sunt obligate să aplice 
IFRS 

 profesia contabilă servește interesului public prin 
urmare calitatea raportării financiare poate fi asigurată 
în mare parte de membri ai corpurilor profesionale, 
membre IFAC, care aplică mecanisme de asigurare a 
calității, inclusiv cerințe pentru dezvoltarea 
profesională continuă și certificări profesionale cu scop 
de recunoaștere a anumitor competențe la standarde 
globale.   

Articolul 22. Note la situațiile financiare 

(7) Nota explicativă a entității mari  și entității de interes 
public conține în mod obligatoriu, suplimentar la 
informațiile cerute conform alin. (5) și (6), informația 
privind; 

b) totalul onorariilor achitate entităților de audit pentru 
auditul situațiilor financiare și totalul onorariilor percepute 
de către aceste entități pentru alte servicii decât cele de 
audit, inclusive pe tipuri de servicii. 

Articolul 22. Note la situațiile financiare 

 

Nu este clar care este rolul acestor informații pentru ca 
să fie făcute publice. Prin această prevedere se încalcă 
cerința confidențialității stabilită pentru auditul 
situațiilor financiare și taina comercială. Se face 
discriminare între serviciile de audit și alte tipuri de 
servicii (de exemplu, marketing, transport etc.) 

Articolul 32 Auditul situațiilor financiare 

(1) Auditului obligatoriu sunt supuse: 

a) Situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și 
mari, entităților de interes public și ale altor entități 
conform cerințelor legislației în vigoare; 

b)  situațiile financiare consolidate ale grupurilor care au 
obligația de consolidare conform art. 27. 

(2)  Auditul situațiilor financiare se efectuează în 
conformitate cu prevederile Legii privind auditul situațiilor 
financiare. 

Articolul 32 Auditul situațiilor financiare 

 

Se propune de indicat situațiile financiare ale 
cărei perioade (2017 ori 2018) vor fi supuse 
auditului obligatoriu conform prezentei legi. 

 

Articolul 33.  Prezentarea și publicarea situațiilor 
financiare 

(1) Entitatea prezintă pe suport de hârtie sau în formă 
electronică situațiile financiare individuale, raportul 

Articolul 33.  Prezentarea și publicarea 
situațiilor financiare 

 

Conform legislației cu privire la audit, raportul 
auditorului se emite cu ziua când au fost finisate 
procedurile de audit și exprima opinia asupra situațiilor 
financiare deja elaborate și, cel mai deseori, prezentate 



 

 

 

conducerii și raportul auditorului proprietarilor 
(asociațiilor, acționarilor fondatorilor, membrilor) și 
Serviciului situațiilor financiare. 

SSF. Din acest motiv, data situațiilor financiare este 
semnificativ premergătoare datei raportului auditorului 
și, de cele mai multe ori, acesta din urmă nu poate fi 
prezentat SSF odată cu situațiile financiare. 

 Se propune instituirea prin legea contabilității 
a unui Comitet pentru Standarde de 
contabilitate cu statut de Agenție publică 
independentă de Ministerul Finanțelor. Acest 
Comitet să fie responsabil de punerea în 
aplicare, actualizarea și interpretarea 
standardelor naționale de contabilitate. 
Bugetul acestui Comitet să fie format din 
contribuțiile BNM, CNPF, entități de interes 
public, entități cotate la bursa de valori, etc. 

Este foarte important ca acest Comitet să fie 
independent de Ministerul Finanțelor, care este 
responsabil de formarea părții de venit a bugetului. 

Capitolul VII Dispoziții finale și tranzitorii 

Articolul 35. Guvernul în termen de 6 luni de la data 
publicării: (b) va aduce actele sale în normative în 
concordanță cu prezenta lege 

De stipulat expres pentru care situații 
financiare se vor aplica prevederile prezentei 
legi: 

- situațiile financiare întocmite pentru 
2017, 2018 ori 2019. 

 

 

 


