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THE COMMITMENT TO EUROPEAN INTEGRATION
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ABSTRACT. Financial reporting is a vital component in maintaining effective business relationships. 
The key to supporting vibrant financial markets and continuing economic growth is informative and 
meaningful financial reporting. The Republic of Moldova has undertaken to transpose into national law the 
provisions of the acquis communautaire in the field of corporate financial reporting. The most important 
legal document underlying the cooperation between the Republic of Moldova and the European Union is 
the Association Agreement. The purpose of this article is to highlight the importance of these relations with 
regard to economic cooperation, trade, justice, financial cooperation and other cooperation policies in the 
light of the commitment to European integration.
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INTRODUCERE
Nu poate fi nici-o îndoială că raportarea financiară este o componentă vitală în menținerea relațiilor 

eficiente de afaceri. Actualitatea și importanța prezentei cercetări este vădită, deoarece raportarea financiară 
informativă și semnificativă este cheia pentru sprijinirea piețelor financiare vibrante și continuarea creșterii 
economice. Cu toate acestea, mărimea și natura entităților din Republica Moldova variază semnificativ. 
Este esențial ca un cadru de reglementare să reflecte în mod corespunzător necesitățile unei game largi 
de utilizatori de informații financiare, în același timp, asigurând faptul că povara impusă asupra mediului 
de afaceri este atât necesară cât și proporțională. În acest context, scopul prezentului articol este de a 
expune și prezenta cele mai stringente reflecții aferente contabilității şi raportării financiare sub prisma 
angajamentului de integrare europeană.

MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările au fost efectuate în baza generalizării problemelor, dificultăţilor şi incertitudinilor 

condiţionate de prezentarea cadrului legislativ și normativ aferent domeniului. Astfel, reflecțiile aferente 
contabilității şi raportării financiare sub prisma angajamentului de integrare europeană sunt sintetizate 
în cel mai important document juridic care stă la baza cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea 
Europeană și care este  Acordul de Asociere (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia, aplicat cu titlu 
provizoriu începând cu 1 septembrie 2014 și intrat în vigoare la 1 iulie 2016) care înlocuiește Acordul 
de Parteneriat şi Cooperare  (în vigoare din 1998). Acordul de Asociere cuprinde capitole cu privire la 
cooperarea economică, comerţ, justiţie, cooperarea financiară şi alte politici de cooperare [7]. Negocierile 
oficiale pentru semnarea Acordului de Asociere au demarat la 12 ianuarie 2010 la Chişinău. Ulterior, au 
avut loc mai multe runde de negocieri, organizate sub forma unor şedinţe plenare, care s-au desfăşurat atât 
la Chişinău, cât şi la Bruxelles. [3]

În cadrul cercetărilor preferinţă s-a acordat metodei monografice de descriere cu aplicarea elementelor 
de comparaţie, inducţie şi deducţie. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională prevederile acquis-

ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative. În conformitate cu prevederile Acordului de 
Asociere [7] între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pe domeniul de Contabilitate și Audit 
urmează a fi transpuse următoarele directive și regulamente:
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1. A Patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor 
forme de societăți comerciale și A șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 
privind conturile consolidate. În inie 2013 aceste 2 directive au fost abrogate și înlocuite cu Directiva 
2013/34/EU [8] a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, 
situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare 
a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 
78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului. Dispozițiile acestei directive se pun în aplicare în termen 
de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, adică pînă la 01 septembrie 2017.

2. Directiva 2006/43/CE [9] a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul 
legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate. Termenul de punere în aplicare - 01 septembrie 
2017.

3. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 
privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate [10]. Termenul de punere în aplicare - 
01 septembrie 2016.

4. Recomandarea Comisiei din 6 mai 2008 privind asigurarea calității externe pentru auditorii legali și 
firmele de audit care auditează entități de interes public (2008/362/CE) [11]. Nu se aplică termen de 
punere în aplicare.

5. Recomandarea Comisiei din 5 iunie 2008 privind limitarea răspunderii civile a auditorilor legali și a 
societăților de audit (2008/473/CE) [12]. Nu se aplică termen de punere în aplicare.

6. Regulamentul (UE) Nr. 537/2014 [13] al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 
privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a 
Deciziei 2005/909/CE a Comisiei nu este specificat expres in textul Acordului de asociere, așa cum 
acesta a fost publicat mai târziu. Totuși, art. 449 din Acord prevede apropierea dinamică și revizuirea 
periodică a anexelor, inclusiv pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii. Prin urmarea, pentru 
asigurarea unei reforme comprehensive a raportării financiare în sectorul corporativ și conformă cu 
cerințele acquis-ului vor trebui luate în considerare și prevederile acestui regulament [4].
Printre cele mai importante modificări și reglementări noi în domeniul contabilității, conforme cu 

prevederile directivei privind contabilitatea pot fi enumerate următoarele:
a)  Pentru entitățile care nu au răspundere limitată, cum ar fi persoanele fizice care desfăşoară 

activitate de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, notarii, avocaţii, mediatorii şi birourile 
înfiinţate de aceştia, executorii judecătoreşti precum și pentru asociațiile de economii și 
împrumut vor fi elaborate reguli speciale privind organizarea, ținerea contabilității și raportarea 
financiară, acestea nefiind reglementate de directiva privind contabilitatea.  Instituţiile publice 
vor fi excluse din domeniul de aplicare al noi Legi privind contabilitatea;

b)  În scopul ținerii contabilității și raportării financiare toate entitățile for fi clasificate în entități 
micro, mici, mijlocii și mari corespunzător numărului lor mediu de salariați, totalul bilanțului 
și, venitul din vânzări (cifra de afaceri) la finalul perioadei de gestiune în cazul în care aceasta 
nu depășește limitele a cel puțin două din cele trei criterii. În mod similar grupurile de entități 
vor fi clasificate în grupuri mici, mijlocii și mari;

c)  Modele alternative de evaluare a activelor imobilizate la valori reevaluate și a instrumentelor 
financiare, inclusiv instrumentelor financiare derivate precum și anumitor categorii de active, 
altele decât instrumentele financiare la valoarea justă va fi permisă cu descrierea modului de 
aplicare;

d)  Cerințele de prezentare a informațiilor în note va varia în funcție de categoria entităților și 
grupurilor de entități, iar pentru entitățile mici nu vor fi cerințe mai stricte decât prevede 
directiva privind contabilitatea;

e)  Cerințele privind contabilitatea și raportarea financiară pentru entitățile micro vor fi echivalente 
cu cele pentru entitățile mici;

f)  Pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate vor fi aplicate prevederile SIRF;
g)  Entitățile mari care sunt entități de interes public și care, la finele perioadei de gestiune, depășesc 
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criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajați în cursul perioadei de gestiune vor include 
în raportul managementului și o declarație nefinanciară;

h)  Situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate anuale ale entităților de 
interes public și ale entităților mijlocii și mari vor fi supuse auditului obligatoriu [4].

Directiva 2013/34/UE a UE privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și 
rapoartele aferente anumitor tipuri de întreprinderi, care modifică Directiva 2006/43/EC a Parlamentului 
European și a Consiliului și abrogă Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, a intrat în 
vigoare în iulie 2013 (în continuare Directiva privind contabilitatea). Obiectivele principale ale Directivei 
privind contabilitatea sunt: 
1.  Simplificarea cerințelor contabile și reducerea poverii administrative asociate (cu un accent special pe 

entitățile mici); 
2.  Majorarea clarității și comparabilității situațiilor financiare ale entităților pentru a contribui la o mai 

bună funcționare a pieței unice, acces sporit la finanțe, reducerea costurilor de capital și niveluri 
majorate ale comerțului transfrontalier și la activitatea de fuziune și achiziție; și 

3.  Protejarea necesităților esențiale ale utilizatorilor prin publicarea informațiilor contabile necesare 
pentru utilizatori. 
Acest lucru se face prin: 
a) introducerea unei abordări ce prevede creșterea dezvăluirilor în dependență de mărimea entității;  

b) reducerea numărului de opțiuni disponibile referitor la recunoaștere, măsurare și prezentare; și c) crearea 
unui regim al entităților mici armonizat în mare măsură și, pentru prima dată, limitarea cantității de informații 
pe care statele membre sunt autorizate să o solicite de la entitățile mici în situațiile financiare anuale [4].

În procesul de transpunere a obligațiilor de raportare financiară din directiva privind contabilitatea 
și luare a deciziilor privind acceptarea opțiunilor oferite de aceasta, urmează să se ghideze de principiul 
„Gândiți mai întâi la scară mică” pentru a asigura astfel spiritul directivei de a reduce sarcinile administrative, 
în special pentru IMM-uri și a asigura o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă și promovarea 
internaționalizării IMM-urilor. În anexa 3 este prezentat rezumatul cerinţelor de raportare financiară, audit 
și publicare, pentru entităţi individuale şi pentru grupuri de entități în conformitate cu prevederile directivei 
privind contabilitatea [4].

Domeniul de aplicare al directivei privind contabilitatea se bazează pe principii ce asigură că nu este 
posibil ca o entitate să se autoexcludă din acesta prin crearea unei structuri de grup care să conțină niveluri 
multiple de entități stabilite în interiorul ori în afara Uniunii Europene. Domeniul de aplicare al noii legi 
aferentă contabilității, elaborată în baza directivei ar trebui să includă entitățile cu forma juridică care au 
răspundere limitată a proprietarilor, cum ar fi societățile pe acțiuni și societățile cu răspundere limitată. De 
asemenea, societățile în nume colectiv și societățile în comandită simplă ai căror asociați cu răspundere 
nelimitată sunt fie societăți pe acțiuni, fie societăți cu răspundere limitată ar trebui să intre sub incidența 
legii respective. Legea ar trebui, de asemenea, să asigure că societățile în nume colectiv sau în comandită 
simplă se înscriu în domeniul său de aplicare în cazul în care asociații unei societăți în nume colectiv sau 
în comandită simplă care nu sunt constituiți ca societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată au, 
de fapt, răspundere limitată în ceea ce privește obligațiile societății în nume colectiv sau în comandită 
simplă, întrucât răspunderea este limitată de alte întreprinderi care intră sub incidența legii. Entitățile non-
profit (organizațiile necomerciale) sunt excluse din domeniul de aplicare al directivei privind contabilitatea. 
Astfel, pentru entitățile care nu au răspundere limitată, cum ar fi persoanele fizice care desfăşoară activitate 
de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, notarii, avocaţii, mediatorii şi birourile înfiinţate de aceştia, 
executorii judecătoreşti precum și pentru asociațiile de economii și împrumut, vor fi elaborate reguli speciale 
privind organizarea, ținerea contabilității și raportarea financiară, acestea nefiind reglementate de directiva 
privind contabilitatea. Instituţiile publice vor fi excluse din domeniul de aplicare al noii Legi aferente 
contabilității. 

Contabilitatea şi raportarea financiară a unor elemente contabile, care nu sunt specifice pentru 
majoritatea entităţilor din Republica Moldova, nu vor fi reglementate de prevederile noilor SNC. Astfel, nu 
sunt elaborate standarde aferente contabilităţii instrumentelor financiare, planurilor de pensii, beneficiilor 
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angajaţilor, întocmirii situaţiilor financiare consolidate etc. Elementele sus-menţionate se vor contabiliza 
şi reflecta în situaţiile financiare în conformitate cu IFRS prin includerea prevederilor acestora în politicile 
contabile ale entităţi. Tranziţia la noile SNC necesită un şir de măsuri care, în opinia noastră, trebuie să 
cuprindă: formarea politicilor contabile bazate pe noile SNC; revizuirea formularelor registrelor contabile 
în conformitate cu prevederile noilor SNC; elaborarea unui nou plan de conturi de lucru; determinarea 
corespondenţei conturilor contabile pentru înregistrarea faptelor economice conform cerinţelor noilor SNC; 
decontarea soldurilor conturilor sintetice aplicate de către entitate până la intrarea în vigoare a SNC noi 
în conturile prevăzute în planul de conturi de lucru al entităţi; operarea unor modificări în programele de 
contabilitate; instruirea funcţionarilor publici, auditorilor, contabililor şi a altor persoane cointeresate în 
studierea şi implementarea corectă a noilor reglementări contabile naţionale.

Noile SNC reprezintă standarde şi interpretări, bazate pe Directivele Uniunii Europene (UE) şi pe 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiare (IFRS) care stabilesc reguli generale şi obligatorii privind 
ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară [1]. Totodată, noile SNC nu se vor extinde asupra entităţilor de 
interes public, care trebuie să aplice IFRS, acceptate pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 1 ianuarie 
2009 [5]. De menţionat că conţinutul noilor SNC corespunde, în general, prevederilor reglementărilor 
contabile internaţionale. Totodată, la elaborarea acestor standarde s-a ţinut cont de cerinţele legislaţiei în 
vigoare, de nivelul actual de dezvoltare economică a entităţilor autohtone, precum şi de experienţa altor 
ţări cum ar fi Croaţia, Estonia, Slovacia, Slovenia. Nomenclatorul noilor SNC este adaptat la elementele 
situaţiilor financiare şi diferă semnificativ de nomenclatorul IFRS şi standardelor existente [4].

Un moment important este că directiva privind contabilitatea permite aplicarea modelului de evaluare 
alternativă a activelor imobilizate la valori reevaluate precum și a modelului de evaluare alternativă la 
valoarea justă pentru instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate precum și anumite 
categorii de active, altele decât instrumentele financiare. Se propune ca aceste modele, inclusiv modul de 
aplicare și exceptările prevăzute de directiva privind contabilitatea să fie transpuse în legislație.

CONCLUZII

De menționat că în scopul pregătirii și facilitării implementării Acordului de Asociere, la 26 iunie 
2014, Republica Moldova și Uniunea Europeană au agreat Agenda de Asociere  – un document important 
care a stabilit un set de priorități pentru activitățile comune din perioada 2014-2016. Mai târziu, în vederea 
actualizării Agendei de Asociere 2014-2016, Republica Moldova și Uniunea Europeană au adoptat Agenda 
de Asociere pentru perioada 2017-2019. Acest document are scopul de a susține și de a consolida reziliența 
și stabilitatea Republicii Moldova, urmărind, totodată, realizarea unei asocieri politice mai strânse și a unei 
integrări economice mai profunde. 

De menționat că Agenda 2017-2019 prevede o listă de priorități pe termen scurt și mediu, inclusiv în 
acele domenii care vizează și atribuțiile BNM, cum ar fi: serviciile financiare, plățile curente și circulația 
capitalurilor, dreptul de stabilire și comerțul cu servicii, dezvoltarea economică și oportunitățile de piață 
[3].
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