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Globalizarea rapidă a pieţei de capital, expansiunea rapidă a 
comerţului internaţional, a nevoii ca situaţiile financiare ale 
entităţilor ce acţionează în diverse părţi ale lumii să poată fi 
comparabile pentru a asigura accesul rapid şi echitabil la capitalul 
internaţional sunt consecinţe ce justifică necesitatea convergenţei 
contabile internaţionale. Pentru îmbunătăţirea comunicării financiar-
contabile, asigurarea transparenţei şi pentru crearea unui mediu de 
afaceri sănătos şi credibil, se fac eforturi şi la nivel global. 

Entităţile întocmesc situaţii financiare pentru a fi prezentate 
utilizatorilor de informaţii, proprietarilor, managerilor, 
administratorilor, auditorilor, organelor fiscale, după o metodologie 
unică-acestea sunt standardele de contabilitate. Respectiv, 
convergenţa nu presupune adoptarea unui sistem contabil unic, 
deoarece rolul principal al contabilităţii este să răspundă cerinţelor 
utilizatorilor săi, cerinţe ce diferă de la un sistem economic la altul. 
În adoptarea convergenţei Republica Moldova nu a incorporat IFRS 
(International Financial Accounting Standards) în standardele 
naţionale. Programul de Dezvoltare a Contabilităţii din Moldova a 
adoptat soluţia mixului dintre IFRS şi directivele contabile europene. 
Aşa prin art.4 din Legea contabilităţii entităţile de interes public 
(EIP) trebuie să organizeze contabilitatea şi să întocmească situaţiile 
financiare conform IFRS. De asemenea, entităţile care aplică 
sistemul contabil în partidă dublă, altele decât instituţiile publice şi 
EIP organizează contabilitatea şi  întocmesc situaţiile financiare în 
baza IFRS sau SNC, conform politicilor contabile. Menţionăm că, 
este o decizie corectă, deoarece aplicarea IFRS este costisitoare, iar 
entităţile din Republica Moldova nu se pot înscrie imediat în relaţia 
cost-beneficiu privind schimbarea în contabilitate şi respectiv 
raportarea financiară.  

La nivelul entităţilor impactul trecerii la IFRS nu rezultă doar din 
diferenţe contabile, dar este influenţat şi de calitatea şi flexibilitatea 
infrastructurii de raportare financiară existente, mărimea şi 
complexitatea entităţii şi efectul modificărilor contabilităţii asupra 
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activităţii acesteia. Alături de globalizarea afacerilor, un alt factor 
care accentuează necesitatea armonizării contabile şi respectiv 
prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare îl constituie şi 
globalizarea pieţelor de capital, precum şi dorinţa de a atrage 
capitalul din diferite ţări. Concurenţa dintre pieţele de capital poate 
fi astăzi unul dintre cei mai puternici factori de încurajare a 
armonizării contabile pe plan internaţional. 

Actualmente prin elaborarea noilor legi, se implementează 
prevederile celor două directive europene cu referire la contabilitate 
şi auditul situaţiilor financiare, demers apreciat pozitiv atât la nivel 
naţional cât şi internaţional. Avantajul globalizării contabilităţii şi 
raportării financiar-contabile este reprezentat de comunicarea într-o 
singură limbă care furnizează un nivel ridicat de încredere, accesul 
cu uşurinţă la pieţele de capital şi posibilitatea aplicării principiilor 
contabile comune, precum şi transparenţă situaţiilor financiare şi 
atingerea unui nivel de judecată  profesională şi compatibilitate cu 
regulile contabile internaţionale. De asemenea, se urmăreşte 
transformarea sistemului contabil într-un model economic şi 
financiar care să informeze mai corect şi mai rapid utilizatorii 
informaţiei contabile. 

Dacă economia mondială se afla sub semnul unui amplu proces 
de globalizare a afacerilor, de internaţionalizare a relaţiilor 
economice şi a investiţiilor străine de capital şi în cazul contabilităţii 
asistăm la acelaşi proces al globalizării. Acesta urmăreşte 
transformarea sistemului contabil într-un model economic şi 
financiar care să informeze mai corect şi mai rapid utilizatorii 
informaţiei contabile. Ca orice componentă a sistemului economic, 
şi contabilitatea, în special sistemul de raportare financiar-contabil a 
trebuit să suporte schimbări şi adaptări la noua tendinţă de 
globalizare, de armonizare şi integrare, încercând să se adapteze atât 
la schimbările regionale, generate de asocierea Republicii Moldova la 
UE, cât şi la schimbările de la nivel internaţional. 
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