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Obiectivele seminarului

Obiectivele cheie:

» schimbul de cunoștințe despre modul în care contabilii și auditorii profesioniști pot 
contribui la un climat îmbunătățit de afaceri și, în acest context, să înțeleagă ce este o OPC 
și ce face aceasta; și

» să discute și să ia în considerare opțiunile cu privire la modul în care organizațiile 
profesionale ar trebui să fie structurate pentru a-și îndeplini rolul lor în mod eficient.

În plus, acest seminar își propune să servească drept platformă pentru discuții deschise cu 
reprezentanții organizațiilor profesionale și Ministerul Finanțelor pentru identificarea 
domeniilor posibile pentru o cooperare mai bună și prioritățile de reformă. Acest lucru este 
important în contextul noilor legi privind contabilitatea și auditul, precum și rolul pe care 
OPC ar putea să-l aibă în dezvoltarea în continuare a profesiei contabile și de audit din 
Moldova.



Rolul organizațiilor profesionale de 

contabilitate/audit din Moldova
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Rolul OPC din Moldova - principalele constatări în baza A&A ROSC

»A&A ROSC actualizat în 2013 a remarcat faptul că există trei asociații
profesionale de contabilitate/audit (OPC) în Moldova, care împărtășesc
obiective similare, dar cooperează foarte puțin:

1) Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP)

2) Asociația Auditorilor și Societăților de Audit din Moldova (AFAM)

3) Asociația Auditorilor și Consultanților în Management (EcoFin-Consult)

»Cooperarea deficienă tinde să slăbească imaginea profesiei și capacitatea sa
de a articula poziții clare pentru public și factorii de decizii politice
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Rolul profesiei în Moldova – principalele constatări în baza A&A ROSC

» Profesie fragmentată, cu capacitate slăbită de 
promovare a pozițiilor sale

» Majoritatea contabililor nu au o calificare 
profesională și nici nu sunt membri ai unei asociații

» Parteneriate slabe cu industria și camerele de 
comerț

» Auditorii nu sunt obligați să fie membri în vreo 
asociație profesională

» Asociațiile profesionale nu îndeplinesc nici-un rol 
oficial în calificarea, licențierea, reglementarea sau 
supravegherea publică a auditorilor

» Profesia trebuie să contribuie la 
reglementarea domeniului de contabilitate și 
audit

» Atât asociațiile profesionale cât și Guvernul ar 
trebui să colaboreze în vederea creșterii 
fiabilității calificării profesionale contabile 
locale inițial pe piața locală și, pe termen lung, 
la nivel internațional

» Asociațiile profesionale ar trebui să fie mai 
proactive în implementarea reformelor în 
contabilitate și audit prin sporirea calității și 
îmbunătățirea percepției profesiei de către 
comunitatea de afaceri

Observații Recomandări
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Rolul OPC în Moldova - situația actuală

»După anul 2013, lucrurile nu s-au schimbat prea mult

»Informații publice limitate disponibile cu privire la asigurarea calității
efectuate de OPC pentru membrii săi, în special privind auditorii

»Doar o singură OPC este membru cu drepturi depline al IFAC

»Informația limitată privind cerințele de aderare la OPC și calitatea
acestora

»Factorii de decizie privind politicile și-au exprimat intenția de a delega
anumite funcții privind supravegherea publică către OPC-le locale, ca
urmare a unor condiții (care urmează să fie definite)
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Rolul OPC-lor în Moldova - ce poate fi realizat pentru consolidarea rolului 
profesiei?

»Profesia ar putea beneficia de pe urma unificării eforturilor sale și asigurării
unui nivel mai ridicat de cooperare cu Guvernul, autoritățile de reglementare
și alte părți interesate în abordarea provocărilor des întâmpinate de profesie,
inclusiv cele cu care se confruntă auditorii.

»Ca o prioritate pe termen mediu, o atenție deosebită trebuie acordată
posibilității creării unei asociații profesionale puternice

»O mai bună educație/calificare/desemnare, care ar fi recunoscută și apreciată
pe piața locală și la nivel internațional; rolul profesiei (elaborarea Notei
Conceptuale și activitățile regionale în cadrul STAREP/EduCoP)


