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Raport
privind activitatea Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor 

în perioada 1 ianuarie -  31 decembrie 2016

Consiliul consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor (în continuare -  Consiliul 
consultativ) este instituit prin Hotărîrea Guvernului nr.128 din 08.02.2008, ca organ 
consultativ pentru examinarea proiectelor actelor normative în domeniul 
contabilităţii, inclusiv a proiectelor standardelor de contabilitate, planului general de 
conturi contabile, regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice, regulilor şi 
comentariilor, în problemele ţinerii contabilităţii şi raportării financiare, cu scopul de 
a antrena specialişti calificaţi din instituţiile de cercetări ştiinţifice, din instituţiile de 
învăţămînt superior cu profil economic, din ministere, alte autorităţi administrative 
centrale, precum şi din cadrul entităţilor.

în activitatea sa, Consiliul consultativ se călăuzeşte de Constituţia Republicii 
Moldova, Legea Contabilităţii nr.ll3-XV I din 27.04.2007, de alte acte legislative şi 
normative în vigoare, precum şi de Regulamentul cu privire la Consiliul consultativ 
pe lîngă Ministerul Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.128 din 
08.02.2008.

Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea avînd drept obiectiv asigurarea 
perfecţionării sistemului contabilităţii şi raportării financiare.

în anul 2016 Consiliul consultativ şi-a desfăşurat activitatea în următoarea 
componenţă, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.966 din 17.11.2014 cu privire la 
modificarea şi completarea anexelor nr.l, nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.128 
din 8 februarie 2008:

CĂRĂUŞ Maria

VRAGALEVA Veronica 
VÎRTOSU Artur

TONU Natalia

-  viceministru al finanţelor, preşedinte al Consiliului 
consultativ
-  viceministru al finanţelor
-  director financiar, Î.M. “Efes Vitanta Moldova 
Brewery” S.A., vicepreşedinte al Consiliului consultativ
-  şef adjunct al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi 
auditului în sectorul corporativ, şef al Secţiei 
reglementarea contabilităţii în sectorul corporativ,
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BUCUR Vasile 

COJOC ARU Maria 

DOLGHI Cristina

FOALEA Lidia

FRECĂUŢEANU 
Alexandru 
GRAB ARO V SCFII 
Ludmila 
IP ATI Ghenadie 
MANOLI Mihail

NEDERIŢA Alexandru

PANUŞ Valentina

SLAB ARI Lilia

ŞEPTELICI Cristina 
ŢIRIULNICOVA Natalia

ŢURCANU Viorel

Ministerul Finanţelor, secretar al Consiliului consultativ
-  doctor habilitât în economie, profesor universitar, 
Academia de Studii Economice din Moldova
-  doctor în economie, conferenţiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova
-  doctor în economie, conferenţiar universitar,
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din 
Republica Moldova
-  şef al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi 
auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor
-  doctor habilitât în economie, profesor universitar, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
-  doctor în economie, conferenţiar universitar,
Academia de Studii Economice din Moldova
-  director financiar, “FIDESCO” S.R.L.
-  doctor în economie, conferenţiar universitar,
Academia de Studii Economice din Moldova
-  doctor habilitât în economie, profesor universitar, 
Academia de Studii Economice din Moldova
-  doctor în economie, lector universitar, Academia de 
Studii Economice din Moldova
-  şef al Direcţiei reglementare a evidenţei contabile din 
cadrul Departamentului buget, finanţe şi contabilitate, 
Banca Naţională a Moldovei
-  director, “INTELISCON” S.R.L.
-  doctor în economie, conferenţiar universitar,
Academia de Studii Economice din Moldova
-  doctor habilitât în economie, profesor universitar, 
Academia de Studii Economice din Moldova

Informaţia privind activitatea Consiliului consultativ pe parcursul anului 2016:

Data Ordinea de zi Activităţi
15.06.2016 Examinarea primului 

proiect al Legii 
Contabilităţii.

Participarea membrilor Consiliului 
Consultativ la discuţia primului proiect al 
Legii contabilităţii elaborat de experţii 
Centrului pentru Reforma Raportării 
Financiare al Băncii Mondiale în baza 
conceptului de transpunere a Directivei 
2013/34/EU a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 26 iunie 2013 privind 
situaţiile financiare anuale, situaţiile 
financiare consolidate şi rapoartele
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conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi 
în legislaţia naţională în cadrul Mesei 
rotunde organizate de Ministerul 
Finanţelor şi Centrul pentru Reforma 
Raportării Financiare al Băncii Mondiale.

28.09.2016 Examinarea proiectului al 
II-lea al Legii 
Contabilităţii.

Participarea membrilor Consiliului 
Consultativ la discuţia celui de-al II-lea 
proiect al Legii contabilităţii modificat şi 
completat în baza propunerilor 
recepţionate în cadrul şi ca urmare a 
Mesei rotunde din 15.06.2016.

07.10.2016
28.10.2016 
01.11.2016

Examinarea proiectului 
Indicaţiilor metodice

9

privind particularităţile 
contabilităţii în asociaţiile

9 9

de economii şi împrumut

Examinarea proiectului Indicaţiilor 
metodice privind particularităţile 
contabilităţii în asociaţiile de economii şi 
împrumut elaborat şi prezentat pentru 
aprobare de către Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare şi care conţine prevederi 
specifice contabilităţii şi raportării 
financiare, inclusiv formularele situaţiilor 
financiare, ale asociaţiilor de economii şi 
împrumut.
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