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Seminar pentru Banca Națională a Moldovei 

IFRS - INFORMAȚII FINANCIARE PENTRU PRACTICILE 

DE SUPRAVEGHERE 

5-7 decembrie 2018, Banca Națională a Moldovei 

Acest seminar este destinat pentru personalul de supraveghere bancară responsabil de 

supravegherea băncilor și elaborarea reglementărilor contabile și prudențiale. Seminarul 

combină:  

(i) instruirea privind noile standarde și interpretări IFRS, a căror aplicare este obligatorie de 

la 1 ianuarie 2018: IFRS 9 Instrumente financiare, IFRS 15 Venituri din contractele cu 

clienții și IFRIC 22 Tranzacții valutare și contraprestații în avans;  

(ii) instruire privind viitoarele standarde și interpretări IFRS, a căror aplicare va deveni 

obligatorie de la 1 ianuarie 2019: IFRS 16 Contracte de leasing și IFRIC 23 Incertitudinea 

cu privire la tratamentele aplicate pentru impozitul pe venit; și  

(iii) discuții privind guvernanța corporativă, cu axarea pe rolul comitetelor de audit și 

auditorilor externi, și modalitățile de punere în aplicare a unui dialog strâns între 

autoritățile de reglementare, persoanele responsabile de guvernare și auditori, pentru o 

mai bună supraveghere a sectorului bancar. 

Seminarul include discuții interactive privind  experiența de implementare a IFRS 9 în sectorul 

bancar, exemple care ilustrează cerințele din IFRS 9, IFRS 15 și IFRS 16.  

Din vorbitori și paneliști vor face parte personalul de conducere al Băncii Mondiale și experți 

de renume în raportarea financiară, și reprezentanți ai băncilor comerciale și ai entităților de 

audit. 

Este esențial ca autoritățile de supraveghere să se poată angaja fără rețineri cu informațiile 

financiare pregătite în conformitate cu IFRS și să înțeleagă rolul acestora în monitorizare și 

supraveghere. Acest seminar de trei zile va pregăti participanții pentru o mai bună 

implementare a IFRS și va spori înțelegerea acestora cu privire la contabilitatea pentru 

instrumentele financiare și alte elemente în conformitate cu noile IFRS. 

Participanții: 

(i) vor obține o mai bună înțelegere a domeniului de aplicare al IFRS 9;  

(ii) vor obține informații cu privire la provocările în implementarea IFRS 9 în sectorul 

bancar; 

(iii) își vor aprofunda înțelegerea despre modelul privind pierderile din credit preconizate 

specificate în IFRS 9 pentru acele instrumente financiare evaluate la costul amortizat; 



  
 

  
  
 

(iv) vor dobândi o înțelegere a altor standarde noi, așa cum ar fi IFRS 15 în contextul 

băncilor;  

(v) vor dobândi o înțelegere a standardelor viitoare, așa cum ar fi IFRS 16 în contextul 

băncilor; și 

(vi) vor obține perspective asupra modului în care autoritățile de supraveghere pot 

beneficia din activitatea auditorilor bancari și din discuțiile cu comitetele de audit. 



  
 

  
  
 

AGENDAZIUA 1MIERCURI, 5 DECEMBRIE 2018 

08:00 Înregistrare 

  

08:30 

Cuvânt de bun venit 

Ion SturzuViceguvernator, Banca Națională a Moldovei 

Anna AkhalkatsiManager de țară pentru Moldova, Banca Mondială  

  

9:00 

O privire de ansamblu: Contabilitatea și reglementările prudențiale, prezentare și 

publicare 

Înțelegerea importanței informațiilor financiare în bază de IFRS în scopuri de 

reglementare și importanța monitorizării aplicării IFRS de către bănci. 

Pascal FrerejacqueSpecialist superior pe operaţiuni, CFRR, Banca Mondială 

  

10:15 Pauză de cafea 

  

10:45 

Discuție deschisă cu reprezentanții băncilor și auditori: Provocările implementării 

IFRS 9  

Înțelegerea situației actuale privind implementarea IFRS 9 de către sectorul bancar 

din Republica Moldova și provocările de implementare ale acestui standard  

Pascal Frerejacque Specialist superior pe operaţiuni, CFRR, Banca Mondială 

Michael WellsConsultant, CFRR, Banca Mondială 

Invitați: (3 bănci și 3 auditori) 

Vitalie LunguDirector financiar, „MOLDOVA - AGROINDBANK” 

Vitalie CorniciucDirector financiar, “Victoriabank” 

Andrei SuruceanuDirector financiar, „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe 

Generale”  

Constantin BarbarosPWC 

Lilia ColinEY  

Igor GenunchiKPMG 

 

  



  
 

  
  
 

12:15 Pauză de prânz 

  

13:30 

IFRS 9 Domeniul de aplicare și tranziția 

De a înțelege:  

 domeniul de aplicare al IFRS 9; 

 tranziția de la IAS 39 la IFRS 9; 

 informațiile cerute cu privire la implementarea IFRS 9. 

Michael WellsConsultant, CFRR, Banca Mondială 

Pascal Frerejacque Specialist superior pe operaţiuni, CFRR, Banca Mondială 

  

14:30 Pauză de cafea  

   

15:00 

IFRS 9 Instrumente financiare: Clasificare și evaluare 

Înțelegerea modelului de clasificare și evaluare a activelor financiare IFRS 9. 

Pascal Frerejacque Specialist superior pe operaţiuni, CFRR, Banca Mondială 

Michael WellsConsultant, CFRR, Banca Mondială 

  

16:15 Sfârșitul primei zile 

  



  
 

  
  
 

AGENDAZIUA 2JOI, 6 DECEMBRIE 2018 

09:00 

IFRS 9 Instrumente financiare: Deprecierea, creșterea semnificativă a riscului de 

credit  

Înțelegerea modului în care poate fi identificată o creștere semnificativă a riscului 

de credit în conformitate cu IFRS 9 și consecința creșterii semnificative a riscului de 

credit. 

Michael WellsConsultant, CFRR, Banca Mondială 

Pascal Frerejacque Specialist superior pe operaţiuni, CFRR, Banca Mondială 

  

10:30 Pauză de cafea 

  

11:00 

IFRS 9 Instrumente financiare: Deprecierea, evaluarea pierderilor din credit 

preconizate 

Înțelegerea modului în care pierderile din credit sunt măsurate în conformitate cu 

IFRS 9. 

Pascal Frerejacque Specialist superior pe operaţiuni, CFRR, Banca Mondială 

Michael WellsConsultant, CFRR, Banca Mondială 

  

12:15 Pauză de prânz 

  

13:30 

Implementarea noilor prevederi IFRS 

Înțelegerea implicațiilor pentru bănci în ceea ce privește IFRS 15 Venituri din 

contractele cu clienții; și IFRIC 22 Tranzacții valutare și contraprestații în avans.  

Michael WellsConsultant, CFRR, Banca Mondială 

  

15:00 Pauză de cafea 

  

15:30 

Implementarea viitoarelor prevederi IFRS  

Înțelegerea implicațiilor pentru bănci a noilor și viitoarelor cerințe IFRS, inclusiv 

IFRS 16 Contracte de leasing și IFRIC 23 Incertitudinea cu privire la tratamentele 

aplicate pentru impozitul pe venit. 



  
 

  
  
 

Michael WellsConsultant, CFRR, Banca Mondială 

  

16:30 Sfârșitul zilei a 2-a 

 

  



  
 

  
  
 

AGENDAZIUA 3VINERI, 7 DECEMBRIE 2018 

09:00 

Rolul esențial al comitetelor de audit privind transparența și responsabilitatea 

Înțelegerea modului în care funcționează comitetele de audit și modului în care 

acestea pot juca un rol esențial în raportarea de calitate, inclusiv angajarea 

auditorilor externi.  

Andrei BusuiocSpecialist superior în managementul financiar, CFRR, Banca 

Mondială 

Blanka VezjakFost membru al comitetului de audit al băncilor (Slovenia) 

  

10:30 Pauză de cafea 

  

10:45 

Autoritățile de supraveghere și auditorii externi: Îmbunătățirea calității activității 

de audit și supravegherii bancare 

Realizarea modului în care o mai bună înțelegere a activității efectuate de către 

auditori și o activitate mai strânsă pot contribui la o mai bună supraveghere a 

performanței băncilor și auditului. Analiza rolurilor și practicilor supraveghetorilor 

bancari în ceea ce privește numirea auditorilor; aceasta ar include îndrumări 

pentru a desemna auditorul pentru banca centrală. 

Pascal Frerejacque Specialist superior pe operaţiuni, CFRR, Banca Mondială 

  

12:15 Sfârșitul seminarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

  
  
 

BIOGRAFIILE VORBITORILOR 

 

 
PASCAL FRÈREJACQUE 

Specialist superior pe operaţiuni, CFRR, Banca Mondială 

Pascal Frèrejacque oferă consiliere țărilor privind îmbunătățirea 

raportării financiare a acestora, guvernanța corporativă și practicile de 

audit, și conduce activități pentru supraveghetorii financiari în cadrul 

programelor regionale CFRR, EU-REPARIS și STAREP. Acesta a condus 

livrarea programelor de țară privind reforma contabilității și auditului și 

monitorizarea întreprinderilor de stat în Croația, Republica Cehă și Serbia. În cadrul CFRR, 

Pascal a condus publicarea mai multor rapoarte A&A ROSC și altor produse de difuzare a 

cunoștințelor: Contabilitate și audit în sectorul întreprinderilor din UE (2015), Autoritățile de 

supraveghere bancară și auditorii: Construirea unei relații constructive (2016), Ghiduri pentru 

revizuirea situațiilor financiare pentru autoritățile de supraveghere (2017), Aderarea Croației 

la UE: studii de caz privind reforma contabilității și auditului (2017).  

 
MICHAEL WELLS 

Consultant, CFRR, Banca Mondială 

Michael Wells CA(SA) este Profesor de practică la Imperial College 

Business School și consultant al Băncii Mondiale, care lucrează pentru a 

aprofunda înțelegerea cerințelor de raportare financiară internațională 

și întru stimularea capacității de a realiza/audita/ reglementa 

raționamentele necesare pentru aplicarea acestora.  Pentru mai mult de 

un deceniu, acesta a condus inițiativă de educație a IASB.  El servește în calitate de membru 

al Comitetul Consultativ al Asociației Americane de Contabilitate (AAA).  Înainte de aceasta, 

el a servit în Comitetul educațional al AAA, și Comitetul de premiere AAA privind inovațiile în 

educația contabilă.  Timp de aproape un deceniu, el a servit în calitate de membru al  Grupului 

Consultativ IFAC IAESB și în Consiliul consultativ IAAER. 

 
ANDREI BUSUIOC 

Specialist superior în managementul financiar, CFRR, Banca Mondială  

Andrei Busuioc are peste 20 de ani de experiență în contabilitate și audit 

atât în sectorul privat cât și public. El s-a alăturat Centrului Băncii 

Mondiale pentru reforma raportării financiare (CFRR) din Viena, Austria 

în 2008, și de atunci activează pe marginea agendei de reformare a 



  
 

  
  
 

raportării financiare într-o serie de țări. El a contribuit în mod semnificativ a și condus mai 

multe Rapoarte cu privire la Respectarea Standardelor și Codurilor (ROSC) Contabilitate și 

Audit, și are expertiză în domenii tematice de reglementare în audit și guvernanța 

întreprinderilor în proprietatea statului. Andrei este membru al Asociației Experților Contabili 

Autorizați din Regatul Unit (ACCA).  

 

 
BLANKA VEZJAK 

Fost membru al comitetului de audit al băncilor (Slovenia)  

Blanka Vezjak are o vastă experiență de lucru în contabilitatea 

corporativă și raportare, audit extern și intern și guvernanța corporativă, 

și conduce proiecte de asigurare și de consultanță din Big 4 de 

treisprezece ani și în propria companie în ultimii unsprezece ani. Ea a 

fost implicată în pregătirea recomandărilor pentru comitetele de audit 

în calitate de membru al Asociației Directorilor din Slovenia și grupurilor de lucru ecoDa. 

Blanka deține, de asemenea, experiență practică în calitate de membru profesional 

independent extern al comitetelor de audit (în douăsprezece companii din 2008, inclusiv 

patru bănci: Nova Kreditna banka Maribor, SID banka, Raiffeisen banka, Banka Celje, și trei 

companii de asigurare). 

 

 

 

  



  
 

  
  
 

 

STAREP este confinațat de către: 


