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      Abstract. Accounting is a component part of the management information system within an entity. In 

modern management, traditionally, systematized accounting information is used, according to its usefulness. In 

so doing, accounting is the instrument by which the basic information needs of internal and external users are 

realized, thus constituting the most important source of information in the economic whole of a country. 

      According to the accounting principles, in order for the information provided by the accounting system to be 

useful, it must meet the criteria of authenticity, neutrality, essentiality, comparability and clarity. Only in this 

way can accountancy be a credible pillar of data provision with considerable importance in making economic 

decisions. 

      Using an empirical research methodology and, for the most part, a comparative study, the results show that 

the accounting system in the Republic of Moldova mostly does not embody the exigencies and norms imposed by 

the international accounting regulations, a phenomenon that generally disfavors the economic process, and, 

respectively, unbalance the authenticity of the data. 

     This article makes an incurs in accounting by compliance, presenting its links with all international norms 

and practices. The main factors that degrade the accounting system in the Republic of Moldova are named.   

       Keywords: accounting system, accounting standards, financial situations, accounting principles, entity.  
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 În ansamblul economic, contabilitatea este pilonul central al unei ţări, fiind principalul sistem 

informaţional în furnizarea de date economice şi financiare.     

      Contabilitatea, ca domeniu, care cuprinde întreg sistemul economic, nucleul acestuia fiind 

entităţile economice, trebuie să fie percepută în avantajul acestora, şi nu în defavoarea lor.  
      O informatie financiara de calitate, aflata la dispoziţia principalilor gestionari ai unei entităţii,  

utilizata adecvat, poate conduce doar la obţinerea de beneficii economice viitoare.  

      Însă, practica dovedeşte că, calitatea informaţiilor financiare la nivel naţional nu este în raport 

de simetrie cu Directiva europeană privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate 

şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, obiectivul căreia este conceperea şi elaborarea 

unor reglementări de înaltă calitate, în scopul respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, 

şi garantării că, sarcinile administrative sunt proporţionale cu beneficiile pe care le aduc.  

      Pentru a pătrunde în esenţa problemei, considerăm necesar abordarea principalelor norme 

legale aferente sistemului contabil din Republica Moldova, expuse mai jos.   

     1. Legea contabilităţii. Scopul legii este stabilirea cadrului juridic, a cerinţelor unice şi a 

mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare [1, art.1].  

      În conformitate cu legea contabilităţii, reglementarea contabilităţii cuprinde: 

        -  asigurarea  normativă  şi  aplicarea  cerinţelor  unice  ale  contabilităţii şi raportării financiare 

pentru entităţi, indiferent de tipul activităţii economice; 

        -  corespunderea    prevederilor    SNC,    SNCSP    sau    normelor  metodologice  aprobate  de 

Ministerul Finanţelor pentru sectorul bugetar nivelului de dezvoltare economică a ţării şi cerinţelor 

utilizatorilor situaţiilor financiare; 
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        - asigurarea condiţiilor necesare pentru aplicarea unică a standardelor de contabilitate, inclusiv a 

IFRS, sau a normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor pentru sectorul bugetar; 

      -  stabilirea normelor contabile şi de raportare financiară pentru entităţile micului business; 

         -   stabilirea cerinţelor privind respectarea normelor contabile şi raportării financiare  [1, art.9]. 

       Conform legii contabilităţii principalele organe de reglementare sînt Guvernul şi Ministerul 

Finanţelor Republicii Moldova. 

        Guvernul are următoarele competenţe:  

-  asigură aplicarea unei politici unice în domeniul contabilităţii şi raportării financiare; 

-  este  responsabil  de   publicarea  oportună  a  IFRS şi  actualizărilor  aferente  în  Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova şi de plasarea acestora pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor. 

IFRS şi actualizările aferente se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova periodic, în 

dependenţă de volumul actualizărilor efectuate. IFRS şi actualizările aferente se plasează pe pagina 

web oficială a Ministerului Finanţelor în termen de o lună de la data recepţionării actualizărilor; 

       -  este responsabil de aducerea prevederilor SNC în concordanţă cu prevederile directivelor Uniunii 

Europene şi cu IFRS valabile în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare a legii contabilităţii; 

       -  poate delega responsabilităţile sale unui minister sau consiliu independent pentru standarde de 

contabilitate, ale cărui statut şi componenţă le aprobă [1, art.11]. 

        Din „competenţele” atribuite Guvernului, poţi ajunge la concluzia că acestea sunt nişte 

competenţe manipulatorii, atribuite în bătaie de joc.   

          Competenţele Ministerului Finanţelor în  reglementarea contabilităţii includ: 

 elaborează, examinează, aprobă şi publică: 

 -  Standarde Naţionale de Contabilitate; 

 -  Standarde  Naţionale  de   Contabilitate  pentru  Sectorul  Public  şi  norme  metodologice   

pentru sectorul bugetar; 

             -   regulamente, instrucţiuni, indicaţii metodice, reguli şi comentarii; 

             -   Planul general de conturi contabile; 

             -   formulare   de    documente    primare,   registre  contabile   şi   norme  metodologice   de  

întocmire şi utilizare a acestora 

  reprezintă   interesele   Republicii  Moldova   în   organizaţiile  internaţionale   în  domeniul 

contabilităţii  şi  raportării financiare; 

 crează  grupe  de  lucru pentru elaborarea actelor normative, prevăzute mai sus; 

 acordă entităţilor ajutor metodologic în aspectele problematice ale contabilităţii şi  raportării 

financiare [1, art.11].  

        Remarcăm că, sursele de finanţare a grupelor de lucru pentru elaborarea şi actualizarea actelor 

normative sus enumerate sînt prevăzute distinct în devizul de cheltuieli al Ministerului Finanţelor [1, 

art.11].  

        Analizînd competenţele de bază ale Ministerului Finanţelor privind reglementarea contabilităţii 

în sectorul corporativ, se constată că, competenţele de bază ale acestuia se limitează la crearea grupelor 

de lucru, finanţarea cărora este prevăzută distinct în devizul de cheltuieli al Ministerului Finanţelor, 

precum şi la publicarea IFRS şi actualizărilor  aferente  în  Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi 

plasarea acestora pe pagina web a instituţiei respective, „competenţe”, preluate de la Guvern. 

        Încă o sarcină „importantă” este acordarea entităţilor ajutor metodologic în aspectele 

problematice ale contabilităţii şi raportării financiare. La acest subiect este de remarcat că, atunci cînd 

Ministerului Finanţelor i-a fost solicitat, în mod oficial, să ofere explicaţii ce reprezintă în sine 

aspectele problematice ale contabilităţii şi raportării financiare, şi după ce criterii acestea se determină, 

organul respectiv, nu a fost capabil să ofere nici un răspuns. A fost solicitat răspuns şi la alte întrebări 

aferente competenţelor sale, la care, răspuns justificat şi întemeiat, acest organ nu a fost capabil să 
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prezinte. Astfel, s-a dovedit că competenţele Ministerului Finanţelor sînt  „imaginare”, altfel spus, sînt 

nişte invenţii stabilite, în scopul manipulării opiniei publice, inclusiv, a reprezentanţilor domeniului 

contabil. În context, apare întrebarea, pentru ce consumă banul public acei „reglementatori” ai 

domeniului contabil din cadrul Ministerului Finanţelor? 

       2. Regulamentul cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor. Pentru a 

„stimula procesul reglementării” în Republica Moldova se instituie un Consiliu consultativ pe lîngă 

Ministerul Finanţelor, avînd drept obiectiv asigurarea perfecţionării sistemului contabilităţii şi 

raportării financiare  [2, pct.4]. Obiectivele şi sarcinile de bază ale consiliului aferente reglementării 

contabilităţii în sectorul corporativ, fiind următoarele:  

        -  contribuirea  la  dezvoltarea  contabilităţii şi raportării  financiare, prin elaborarea/actualizare 

standardelor naţionale de contabilitate în sectorul public (în continuare - SNCSP) şi a standardelor 

naţionale de contabilitate (în continuare - SNC) în baza standardelor internaţionale;     

      - examinarea proiectelor SNC, SNCSP, Planului general de conturi contabile, regulamentelor, 

instrucţiunilor, indicaţiilor metodice, regulilor şi comentariilor, altor acte normative ce reglementează  

ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiatre;  

      - promovarea şi acceptarea spre aplicare a unui set unic de SNC, SNCSP de calitate înaltă, 

inteligibile şi cu un caracter executoriu, prin care se va stabili ca situaţiile financiare şi alte rapoarte să 

conţină informaţii calitative, transparente şi comparabile, astfel încît utilizatorii să aibă posibilitate să-şi 

fundamenteze deciziile economice; 

     - depistarea contradicţiilor şi recomandarea soluţiilor optime pentru realizarea corespunderii SNC, 

SNCSP cu standardele internaţionale; 

     -  înaintarea spre examinare şi aprobare în modul stabilit a proiectelor de regulamente, instrucţiuni, 

indicaţii metodice, reguli şi comentarii din domeniul contabilităţii şi raportării financiare; 

     - examinarea propunerilor parvenite de la  autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale, Serviciul Fiscal de Stat, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Banca Naţională a Moldovei, 

instituţiile publice şi entităţi cu privire la perfecţionarea contabilităţii şi a modului de întocmire a 

registrelor contabile (cu excepţia entităţilor care aplică Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară); 

     -  examinarea formularelor de documente primare, registrelor contabile, situaţiilor financiare şi 

normelor metodologice de întocmire şi utilizare a acestora; 

      - examinarea problemelor parvenite de la entităţi ce ţin de perfecţionarea formelor de organizare şi 

a metodelor de ţinere a contabilităţii; 

    - acordarea ajutorului consultativ la implementarea actelor legislative, standardelor de contabilitate şi 

altor acte normative aferente ţinerii contabilităţii şi întocmirii situaţiilor financiare; 

     - soluţionarea altor probleme ce ţin de perfecţionarea contabilităţii şi raportării financiare în 

Republica Moldova şi care necesită o examinare colegială. [2, pct.5], 

       Remarcăm că, sursele de finanţare ale Consiliului consultativ sînt prevăzute distinct în devizul de 

cheltuieli al Ministerului Finanţelor. 

        Credem că, în cazul în care, acest aşa – zis consiliu consultativ, ar fi înfăptuit sarcinile şi 

obiectivele sus menţionate, sistemul contabil nu ajungea într-o asemenea stare dezastruoasă. În acest 

context, ţinînd cont de situaţia destul de dificilă din sistemul contabil în sectorul corporativ, precum şi 

de obiectivele şi sarcinile manipulatorii ale acestui consiliu, am solicitat în mod oficial, prin 

intermediul Ministerului Finanţelor să ofere răspuns la anumite întrebări aferente competenţelor care le 

sunt atribuite, dar răspunsul care nu a fost oferit, a fost fără răspuns... Astfel, s-a dovedit că, instituirea 

acestui consiliu urmăreşte scopul insuşirii surselor financiare din bugetul statului, iar  sarcinile şi 

obiectivele lui sînt doar manipulări. 
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      3. Planul de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009 – 2014, cu 

costuri de 5 285 271 euro. În scopul „realizării” Legii contabilităţii şi a Legii privind activitatea de 

audit, se aprobă Planul de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-

2014. Iniţial, planul a fost aprobat pe anii 2009 – 2011, iar ulterior, fără argumente întemeiate, anii au 

fost modificaţi în 2009 – 2014 [3]. Apare întrebarea, de ce a fost modificată perioada? Răspuns, la 

întrebarea dată, nu a fost oferit de organele responsabile de asemenea modificări.  

      Planul respectiv, menţionează că acesta constituie un document conceptual care determină 

priorităţile de dezvoltare a  contabilităţii şi auditului în Republica Moldova şi stabileşte măsurile şi 

acţiunile necesare pentru realizarea acestor priorităţi [4, pct.1]. 

      Iar obiectivul general al Planului, constă în îmbunătăţirea calităţii raportării  financiare  a  

entităţilor din  Republica  Moldova,  ceea  ce  va  avea  un  impact  semnificativ  şi  pozitiv  asupra  

economiei naţionale, datorită: 

    - fortificării stabilităţii financiare a ţării şi reducerii riscului crizelor pieţei financiare; 

       - contribuţiei la investiţiile externe directe; 

      -  facilitării   accesului   întreprinderilor   mici  şi  mijlocii  la  credite  prin  micşorarea costurilor 

informaţiei financiare şi a dobînzilor aferente; 

      -  creşterii   veniturilor   bugetare   prin   colectarea   impozitelor   şi   taxelor   calculate  în  baza 

informaţiilor contabile; 

       -  ameliorării   procesului    de   monitorizare   şi   exercitare   a   controlului   asupra   activităţii 

întreprinderilor de stat;  

       -  creării   posibilităţii  de   a  evalua  şi  a  lua  decizii  rezonabile  de  către  investitori  privind 

perspectivele  de dezvoltare a entităţilor; 

       -   asigurării   accesului   liber  al   tuturor   categoriilor   de    utilizatori   la  informaţia  aferentă  

activităţii entităţilor, promovînd,  astfel,  dezvoltarea  activă  a  pieţelor de capital; 

       -  susţinerii  integrării   economice   a   statului    în  Uniunea   Europeană  (UE),   atît   la   nivel 

regional, cît şi la nivel global [4, pct.2]. 

        Se mai menţionează că, implementarea Planului va contribui la diminuarea influenţei 

economiei tenebre prin combaterea tranzacţiilor nelegale şi corupţiei [4, pct.4]. Însă, în fapt, s-a 

dovedit că acest plan este unul dubios şi cu maniere corupte. 

        Pentru „implementarea” planului se prevăd  costuri estimate în mărime de 5 285 271 euro, fi 

acoperite atît din surse interne, cît şi externe, sumă care parcă ar trebui să „deranjeze” pe cei 

responsabili de adoptarea unui asemenea plan. 

       Costurile respective aferente „priorităţilor strategice de dezvoltare a contabilităţii şi auditului” 

se divizează în trei categorii: 

      - costuri aferente consultaţiilor, elaborărilor şi implementărilor, care cuprind cheltuieli aferente 

consultanţilor străini şi locali; membrilor grupurilor de lucru privind elaborarea şi implementarea 

reglementărilor contabile şi de audit; actualizării şi publicării acestora; elaborării materialelor didactice; 

schimburilor de experienţă, etc.; 

     - costuri privind instruirea, la care se referă cheltuielile de instruire profesională continuă a 

contabililor, auditorilor, funcţionarilor publici, inclusiv a colaboratorilor organelor fiscale şi de drept; 

      - costuri de echipament IT, care includ cheltuieli de procurare a hardware, software şi utilizarea 

echipamentului tehnic [4, pct.29]. 

      Structura costurilor de implementare a planului este prezentată în tabelul de mai jos. 
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Tabelul 1. Costurile de implementare a Planului de dezvoltare a contabilităţii     

                                                    şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009 - 2014 
Costuri, MDL/EURO 

Priorităţi 

naţionale 

Consultaţii, 

elaborări, 

implementări 

MDL/EURO 

Instruire 

MDL/EURO 

 

Echipament 

IT 

MDL/EURO 

 

Cheltuieli 

manageriale 

MDL/EURO 

 

Total 

MDL/EURO 

 

 

inclusiv 

din surse 

externe 

din 

surse 

bugetar

e 

Ameliorarea 

cadrului 

normativ de 

raportare 

financiară 

28 838 278/ 

2 059 877 

 

0 0  28 838 278/ 

2 059 877 

 

27 866 

478/ 

1 990 462 

 

971 

800/ 

69 415 

 

Fortificarea 

principalelor 

instituţii 

responsabile 

de raportarea 

financiară 

5 686 422/ 

406 173 

 

1 123 458/ 

80 247 

 

22 469 132/ 

1 604 938 

 

 29 279 012/  

2 091 358 

28 626 

812/ 

2 044 772 

 

652 

200/ 

46 586 

 

Sprijinirea 

profesiei de 

auditor 

1 555 554/ 

111 111 

 

0 216 048/ 

15 432 

 

 1 771 602/ 

126 543 

 

1 771 

602/ 

126 543 

 

 

Modernizare

a 

învăţămîntul

ui, instruirii 

profesionale 

şi informării 

publicului 

3 041 976/ 

217 284 

 

6 222 216/ 

444 444 

 

0  9 264 192/ 

661 728 

 

9 264 

192/ 

661 728 

 

 

Management

ul 

proiectului 

de 

implementar

e a Planului 

0 0 190 120/ 

13 580 

 

4 650 590/ 

332 185 

 

4 840 710/ 

345 765 

 

4 840 

710/ 

345 765 

 

 

 Total cost 39 122 230/ 

2 794 445 

7 345 674/ 

524 691 

22 875 300/ 

1 633 950 

4 650 590/ 

332 185 
73 993 794/ 

5 285 271 

 

72 369 

794/ 

5 169 270 

1 624 

000/ 

116 001 

 
    Sursa: Planul de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ  pe anii 2009 - 2014 [4, pct.30].   

     

      În cazul în care, încerci să analizezi şi Acţiunile practice privind implementarea planului 

(Anexa 1 la plan), care cuprind: denumirea direcţiei de cheltuieli, costurile, sursele de finanţare, 

instituţiile responsabile, indicatorii de performanţă, şi să le suprapui cu situaţia reală din practica 

contabilă,  din start, îţi dai seama că, acest plan este o „fabricaţie” dubioasă, în scopul „însuşirii cît mai 

reuşite” a finanţărilor externe şi a surselor bugetare”, de către cei implicaţi în acest calambur. 

      În scopul „introducerii unui sistem riguros” de aplicare a cadrului normativ actualizat de 

raportare financiară se  fortifică şi anumite  instituţii. 

      Astfel, Ministerul Finanţelor este principala instituţie statală „responsabilă de reglementarea 

contabilităţii şi auditului”, incluzînd şi anumite subdiviziuni, principala fiind aşa – zisa direcţie de 

reglementare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ. Însă, în realitate, obiectivele de bază ale 

acesteia, constau doar în asigurarea procesului de implementare  a IFRS (de care habar nu au) şi 
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crearea şi finanţarea grupurilor de lucru pentru elaborarea SNC, a Planului general de conturi 

contabile şi altor acte normative în domeniul contabilităţii şi auditului. [4, pct.89]. Aşadar, ca şi 

conform legii contabilităţii, acţiunile Ministerului Finanţelor în reglementarea contabilităţii, se 

limitează doar la crearea grupelor de lucru, precum şi la sustragerea finanţărilor externe şi a surselor 

bugetare prevăzute în acest scop.        

      4. Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) [5]. Standardele contabile au o importanţă 

semnificativă în relaţiile economiei de piaţă, fiind instrumentul – cheie în comunicarea privind 

activitatea economico-financiată a entităţii, precum şi funcţia esenţială în luarea deciziilor.  

       Conform principiilor generale contabile, pentru ca informaţia furnizată de sistemul contabil să 

poată fi utilă, ea trebuie să corespundă anumitor criterii: de autenticitate, neutralitate, esenţialitate, 

comparabilitate şi claritate. Însă asemenea criterii, standardele naţionale de contabilitate nu 

întruchipează, fenomen care defavorizează enorm actualul sistem contabil.  

       La elaborarea SNC, contrar normelor contabile internaţionale, a fost ignorat unul din cele mai 

esenţiale fenomene, şi anume, standardele nu sunt susţinute de un Cadru general de raportare 

financiară, cadru, căruia îi este atribuită calitatea de referenţial pentru elaborarea normelor contabile, 

precum şi de instrument de coerenţă a normelor şi practicilor contabile. Cadrul general conceptual de 

raportare financiară la nivel internaţional, a fost elaborat, astfel, încât să poată fi aplicat unei serii de 

modele contabile şi concepte de capital şi de menţinere a capitalului [6. pag.4]. Drept urmare, la nivel 

naţional trebuia să fie elaborat un cadru conceptual care să corespundă unor asemenea rigori.  

      În acest sens, apare întrebarea, pot fi oare elaborate SNC în lipsa unui asemenea important act, 

act, care trebuie să cuprindă conceptele şi principiile teoretice ce alcătuiesc împreună sistemul de 

referinţă pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare? Cred că în sistemul contabil din 

Republica Moldova, se poate... Tot în acest context, poate fi formulată şi o altă întrebare, poate exista 

un sistem contabil credibil, fără un cadru general conceptual de raportare financiară? Evident că poate 

„exista”, doar în sistemul contabil din Republica Moldova.  

       De asemenea, SNC sunt lipsite şi de o bază legislativă ce ar justifica disensiunile majore dintre 

acestea şi IFRS. Mai mult, în scopul eficientizării şi depistării lacunelor privind aplicarea SNC în 

practica contabilă, acestea nu sînt bazate pe experienţa unor entităţi - pilot, cerinţe obligatorii prevăzute 

în aşa – zisul plan de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectotul corporativ. Şi nu numai, în 

standardele naţionale se menţionează că sînt elaborate în baza standardelor internaţionale de raportare 

financiară (IFRS), însă din cuprinsul SNC, se constată că în cea mai mare parte se specifică doar 

denumirea  IFRS, fără anumite abordări.  

      Astfel, cele sus relatate, dovedesc că, SNC nu sunt credibile, fiind nişte manipulări, care pot 

afecta considerabil imaginea situaţiilor financiare, şi prin care s-a urmărit doar scopul însuşirii cît mai 

„favorabil” a finanţărilor externe şi a surselor bugetare prevăzute pentru „elaborarea” acestora.        

      Însă regretabil este faptul că, consecinţele sunt suportate de entităţile care trebuie sa aplice 

reglementările contabile în practică, dar nu de incompetenţii din organele statutului, responsabile de 

sistemul contabil, care l-au transformat într-un business dubios.     

      Totodată, nici un organ al statului (Guvernul, Parlamentul, Curtea de Conturi)  responsabile de 

afecţiunea sistemului contabil din Republica Moldova nu au întreprins măsurile corespunzătoare, 

pentru a stopa acest fenomen defavorabil. Apare şi întrebarea, de ce Curtea de Conturi nu a efectuat 

auditul asupra formării şi utilizării finanţărilor externe şi a sureslor bugetare prevăzute în acest plan 

suspect, cu costuri de 5 285 271 euro, care conform competenţelor sale era obligată să - l efectueze. 

Răspunsurile acestui organ la întrebătile acordate oficial, în acest sens, au fost manipulatorii, astfel, 

încercînd să se eschiveze total de la înfăptuirea auditului. Iar pentru a se „apăra pe bune”, la sfîrşitul 

anului 2017 a fost inventată şi aprobată o nouă lege privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
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conturi din Republica Moldova, astfel, motivînd refuzul auditului şi prin invenţia unei noi legi de 

„funcţionare” a acestui organ. Lucruri total banale, pentru care nimeni nu este atras la răspundere. 

     5. Planul general de conturi contabile. În plan se indică că, este elaborat în baza Standardelor 

Naţionale de  Contabilitate (SNC) şi a altor acte normative contabile, ţinînd cont de cerinţele de 

prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare şi necesităţile informaţionale ale entităţii. Acesta mai 

specifică că reglementează modul de înregistrare a faptelor economice în conturi, în funcţie de 

conţinutul economic al acestora [7]. Efectiv, aceste menţiuni constituie doar nişte manipulări. În fapt, 

acesta redă doar simbolurile unor conturi contabile, lipsite de înţeles şi conţinut economic. Drept 

urmare, reflectarea operaţiunilor economice prin prisma actualului plan de conturi, este dificil de 

perceput, fenomen, care poate contribui la denaturarea elementelor contabile din situaţiile financiare, 

afectînd, astfel, poziţia patrimonială şi financiară a entităţii. 

      În opinia noastră, pentru ca planul de conturi aplicabil pentru entităţile care ţin contabilitatea 

conform SNC, să fie în concordanţă cu normele internaţionale, utrma, în primul rînd  de elaborat un 

plan de conturi în conformitate cu IFRS, iar în baza acestuia, să fie expus un plan de conturi, care să 

ţină cont şi de informaţiile din SNC. Astfel, autorităţile statului trebuiau să respecte ierarhia de 

reglementare a operaţiunilor economice aferente contabilităţii, şi să nu fie impuse entităţile, care aplică 

IFRS, să elaboreze de sine stătător planuri de conturi proprii conform IFRS.         

     6. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Rolul Standardelor Internaţionale de 

Raportare Financiară (IFRS) este acela de a mijloci îmbunătăţirea comunicării financiar - contabile, 

transparenţa şi crearea unui mediu de afaceri sănătos şi credibil, atât la nivel naţional, cât şi la nivel 

global. Această cale de acces la IFRS garantează o mai bună concordanţă între principii şi reguli, care 

poate satisface mai bine raporturile care trebuie să existe între contabilitate şi fiscalitate. În această 

ordine de idei, SNC trebuie să asigure convergenţă deplină cu IFRS. Nu poate exista nici o raţiune 

pentru care să se menţină diferenţele dintre reglementările naţionale şi cele internaţionale, cu excepţia 

situaţiilor în care standardele contabile trebuie în mod excepţional să se abată de la IFRS din motive 

juridice sau de raportul cost – beneficii. Referindu-ne la SNC, poate fi menţionat că conţinutul acestora 

se află la dimensiuni imense faţă de IFRS, iar acest fapt poate provoca nedumeriri enorme în conţinutul 

situaţiilor financiare.  

        De remarcat că, în conformitate cu Directiva europeană privind situaţiile financiare anuale, 

situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi,  situaţiile 

financiare anuale ar trebui să fie pregătite pe bază prudenţială şi ar trebui să ofere o imagine fidelă a 

activelor, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii întreprinderii. Este posibil în 

cazuri excepţionale, ca o situaţie financiară să nu ofere o astfel de imagine fidelă atunci când se aplică 

dispozițiile prezentei directive. În astfel de situaţii, întreprinderea ar trebui să deroge de la astfel de 

dispoziţii pentru a oferi o imagine fidelă. Statelor membre ar trebui să li se permită să definească astfel 

de cazuri excepționale şi să stabilească regimul derogatoriu corespunzător aplicabil în cazurile 

respective. Prin cazuri excepționale ar trebui să se înţeleagă numai tranzacții foarte neobişnuite şi 

situații neobişnuite, care nu ar trebui să aibă legătură, de exemplu, cu sectoare specifice întregi [8, 

art.9]. 

       Un moment care provoacă indignări este şi acela că organele statului pentru a se spăla pe mîni 

şi cumva a muşamaliza dezastrul din sistemul contabil  au „convenit” să abroge actuala lege a 

contabilităţii şi să inventeze o altă lege (in vigoare din 01.01.2019). În acest sens, de remarcat că, atunci 

cînd legile elaborate de organele abilitate, corespund tuturor rigorilor legale, iar în timp apar oarecare 

probleme de a schimba unele soluţii în actul legislativ, acestea se reduc la modificări şi completări, dar 

nu la abrogarea în totalitate a actului respectiv. Ţinînd cont de deficienţele organelor statale în 

elaborarea actelor normative, considerăm că scopul urmărit în invenţia unei noi legi a contabilităţii a 

fost acela de a spăla cît de cît urmele dezastrului actual din sistemul contabil, şi a iniţia altul mai 
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„valoros”, iar prin asemenea acţiuni, pe cît e posibil a prosti şi a manipula opinia publică, respectiv, şi 

reprezentanţii din domeniul contabil.  

      De remarcat că, în legea contabilităţii nouă (în vigoare din 01.01.2019), atribuţiile de reglementare 

a contabilităţii în Ministerul Finanţelor au rămas aceleaşi, ca şi în actuala lege a contabilităţii. 

Principalele atribuţii fiind: publicarea IFRS şi a actualizărilor aferente în  Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova; creearea grupurilor de lucru pentru elaborarea şi actualizarea actelor normative 

aferente contabilităţii (sursele de finanţare a acestora fiind prevăzute distinct în bugetul Ministerului 

Finanţelor), acordarea asistenţei metodologice în domeniul contabilităţii şi raportării financiare (în 

actuala lege, se specifică - acordarea entităţilor ajutor metodologic în aspectele problematice ale 

contabilităţii şi raportării financiare) [9, art.8]. Iată, ce atribuţii importante aparţin Ministerului 

Finanţelor, principalul organ de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare.  

       Din cele afirmate, poate fi concluzionat că, haosul în sistemul contabil din sectorul corporativ a 

atins punctul culminant. S-a ajuns pînă la aceea că o oarecare AO „Ecofin-Consult” produce congrese 

de contabilitate, invitînd ca „oaspeţi de onoare” reprezentanţii Ministerului Finanţelor,  Academiei de 

Studii Economice a Moldovei (principalii coordonatori ai acestui sistem dubios)  şi alte „personalităţi 

notorii afiliate acestui haos”. Unde s-a ajuns...??? Cred că, s-a ajuns, întocmai, acolo unde trebuia să se 

ajungă...!!! 

       Din context, poate fi constatat cu certitudine că, sistemul contabil din Republica Moldova este 

un proces - eşuat, transformat într-un business dubios şi periculos!!!    

 

       Drept urmare, din cele relatate, pot fi evidenţiate următoarele probleme: 

      - incompetenţa şi iresponsabilitatea organelor statale în asigurarea unei politici contabile credibile 

în sectorul corporativ, care să corespundă normelor internaţionale;  

     - lipsa obiectivelor ce ţin de reglementarea contabilităţii în cadrul Ministerului Finanţelor, 

principalul organ, responsabil de domeniul respectiv;    

     -   discordanţa enormă dintre  prevederile SNC şi  prevederile IFRS; 

     -   lipsa unui cadru conceptual de raportare financiară la nivel naţional;  

     -  invenţia unor acte dubioase aferente reglementării contabilităţii în sectorul corporativ, avînd 

scopul manipulării opiniei publice, şi a reprezentanţilor acestui domeniu, în scopul însusirii cît mai 

eficiente a finanţărilor externe şi a surselor bugetare prevăzute în acestea. 

      - lipsa unui plan de conturi contabile pentru entităţile care aplică IFRS şi impunerea acestora   să-l 

elaboreze de sine stătător, un fenomen care contravine logicii contabile; 

      - lipsa unui plan de conturi contabile, pentru entităţile care aplică SNC, elaborat prin prisma unui 

plan de conturi în conformitate cu cerinţele IFRS; 

      -  lipsa  de  încredere  a  utilizatorilor de  informaţii, care în baza unor  indicatori denaturaţi,  pot lua 

decizii nefavorabile. 

 

SOLUŢII: 

      - atragerea la răspundere, în conformitate cu normele legale, organele statului, responsabile de 

reglementarea contabilităţii în sectorul corporativ, pentru crearea şi menţinerea unei situaţii 

defectuoase în sistemul respectiv; 

     -  elaborarea unui cadru conceptual de raportare financiară la nivel naţional, în corespundere cu 

normele internaţionale; 

     -   aducerea SNC în concordanţă cu normele internaţionale (IFRS); 

     - argumentarea realizarii tuturor sarcinilor şi obiectivelor inventate în „actele normative” aferente 

reglementării contabilităţii în sectorul corporativ, pentru care au fost însuşite finanţări externe şi surse 

bugetare; 
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      - efectuarea de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova auditul privind modul de  formare şi 

utilizare a finanţărilor externe şi a sureslor bugetare prevăzute în Planul de dezvoltare a contabilităţii şi 

auditului în sectorul corporativ pe anii 2009 – 2014, cu costuri de 5 285 271 euro. 

      - elaborarea unui plan de conturi în conformitate cu IFRS, pentru entităţile care aplică prezentele  

standarde; 

      - reexaminarea planului general de conturi contabile şi aducerea acestuia în concordanţă cu  

reglementările şi practicile internaţionale. 
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